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Ystads kommun 
Nya Rådhuset 
271 80 Ystad 
 

Skickas med e-mail till: kommunen@ystad.se 

 

 

Villaägarföreningen Ystads Sandskogs remissyttrande över Ystads kommuns 
remissförslag i maj 2017 till Skötselplan för stugområdet Ystads Sandskog, upp-
rättad 2016-12-28, diarienummer 2016/94 

Villaägarföreningen Ystads Sandskog (VYS) är en ideell förening som bildades 1965 och har för närva-
rande ca 550 medlemmar, vilket är 98 - 99 % av alla arrendatorer med hus (Villaägare) i Ystads Sand-
skogs (Sandskogen) stugområde. Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen och värna 
om Sandskogens unika karaktär. VYS är också bl a förhandlingspart vid arrendekontraktsförhandlingar 
med markägaren, Ystads kommun (Kommunen) remissinstans och diskussionspart gentemot kommu-
nen i olika frågor som berör arrendena och Villaägarna inom stugområdet i Sandskogen. 

VYS har tidigare lämnat ett yttrande till Kommunen över ett utkast från november 2016 till den sköt-
selplan, daterad 2016-12-28, som nu skickats på remiss (Skötselplanen). Detta remissyttrande innehål-
ler VYS samlade synpunkter på Skötselplanen.  

VYS har länge efterfrågat att markägaren, Kommunen, tar fram en reviderad skogsbruksplan/skötsel-
plan och välkomnar att en sådan nu kommer till stånd. Många Villaägare anser också att Sandskogen 
har tillåtits att växa igen på flera ställen och VYS välkomnar därför också förslag att röjning, gallring, 
bekämpning av invasiva främmande arter och frihuggning av gamla träd avses ske.  Dock är det av stor 
vikt att dessa åtgärder sker i nära kommunikation med berörda Villaägare och VYS innan de utförs. 
VYS är också positiva till att informationsmaterial med råd om plantering av buskar och träd tas fram 
och distribueras till Villaägarna.  

Skötselplanen, som omfattar just stugområdet i Sandskogen och inte andra delar av Sandskogen, anger 
inte rekreationsvärdet för de tusentals stuginnevånarna som något positivt och VYS saknar en strävan 
efter balans mellan intresset av fritidshusbebyggelse, allmänhetens tillträde och naturvårdens in-
tresse. 

På flera ställen i texten framställs Villaägarna som problem och att många inkräktar på Sandskogen 
genom att bryta mot avtal och regler.  VYS är medvetna om att sådant genom åren kan ha skett, men 
det måste betraktas som undantagsfall bland de 550 Villaägarna. VYS motsätter sig inte att överträdel-
ser mot avtal och regler beivras, men de allra flesta Villaägare vårdar sina arrendetomter med stor 
omsorg och bör inte bli drabbade av mer åtaganden och hårdare tag.  Att det i Skötselplanen anges att 
”Vissa villaägare har satt upp staket eller häckar vilka visserligen anger er tydlig gräns, men samtidigt 
utgör fysiska barriärer för att ta sig fram. Många av villaägarna har tagit en betydligt större andel mark 
för tomtmark eller trädgård i anspråk än vad som områdesbestämmelserna medger (6 meter från stu-
gan/villans ytterkanter)” och att det föreslås i Skötselplanen att Kommunen ska ”ta tillbaka mark som 
stugägare har tagit i anspråk som tillhör kommunen (utanför tomt enligt arrendeavtal), alternativt ta 
betalt för den faktiska ytan som används” finner VYS mycket anmärkningsvärt. Det är i de flesta fall 
inte ett ianspråktagande av större andel mark, utan sedan lång tid tillbaka befintliga större arrende-
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tomter omgärdade av planteringar och häckar som vidmakthållits helt enligt reglerna i områdesbe-
stämmelserna och arrendekontrakten. Detta gäller framförallt de äldre arrendetomterna och kring den 
äldre bebyggelsen av Sandskogen. Historiskt har det funnits olika regler för bebyggelsen och arrende-
tomternas storlek genom åren från 1880-talet då Sandskogen först bebyggdes och det har i princip 
inte tillkommit några nya arrendetomter i Sandskogen de senaste femtio åren. Utvecklingen av nya 
regler för bebyggelsen och arrendetomternas storlek innebär inte att den unika miljö som skapats och 
utvecklats genom åren helt enligt tidigare regler ska tas till intäkt för att nu förändra och förstöra denna 
unika miljö. 

Områdesbestämmelserna från 1999, som syftar till att få likvärdiga bestämmelser i plan och arrende-
kontrakten och att skydda miljön i Sandskogen, reglerar bebyggelsereglerna för Sandskogens stugom-
råde och arrendekontrakten reglerar arrendevillkoren mellan Villaägarna och Kommunen, som markä-
gare. Det krävs av både Kommunen (såväl i dess egenskap av markägare som myndighet) och Villaä-
garna att dessa regler ömsesidigt respekteras av alla parter. De arrendetomter som Villaägarna arren-
derar för fritidshusbebyggelse är privat område, vilket måste respekteras av alla intressenter i Sand-
skogen.  

Enligt områdesbestämmelserna och som länsstyrelsen, i dess olika uttalanden genom åren i frågor som 
berör Sandskogen, framhåller är det av vikt att bevara den unika karaktären av Sandskogen samt det 
unika med att fritidshusen ligger inbäddade i naturmark. Länsstyrelsen har särskilt uttalat att ”tom-
terna runt fritidshusen har privat prägel, men ligger så inbäddade i naturmark att en tillfällig besökare 
inte ska behöva känna sig som en inkräktare, utan kan ströva fritt. De enkla stigarna och vägarna ge-
nom området bidrar till känslan av fritidsområde”.  Dessa regler måste således beaktas av Kommunen 
vid genomförande av åtgärder enligt Skötselplanen för att bevara den unika karaktären och att fritids-
husen fortsatt ska ligga inbäddade i naturmark. 

Vidare anges det uttryckligen i Områdesbestämmelsernas beskrivning att ”Kring den äldre bebyggelsen 
i Sandskogen finns planteringar och häckar som har stor betydelse för miljön. Dessa planteringar ligger 
ofta i anslutning till överstora q-märkta hus. Dessa bestämmelser får inte tolkas så att dessa plante-
ringar skall tas bort, utan här är det av största vikt att planteringarna bevaras och vidmakthålles.”  I 
arrendekontraktens punkt 7 finns också en uttrycklig bestämmelse om att ”det som anges i områdes-
bestämmelserna om rätt att bevara och vidmakthålla planteringar och häckar kring den äldre bebyg-
gelsen i Sandskogen skall gälla”, även om det också i den punkten anges att ”arrendatorn får ej hålla 
hela eller delar av arrendestället inhägnat med staket, genom plantering eller på annat sätt”.  Det är 
således inte som det anges i Skötselplanen att det endast är vid överstora q-märkt hus som plante-
ringar och häckar ska bevaras, även om dessa ofta kan ligga kring sådana hus. Det är kring de äldre 
arrendetomterna och kring den äldre bebyggelsen i Sandskogen som planteringar och häckar ska be-
varas för den unika miljöns skull och för att husen fortsatt ska ligga inbäddade i natur.  Därför kan inte 
Skötselplanen omfatta att sådana planteringar och häckar ska tas bort i samband med röjning och 
gallring i Sandskogens stugområde.  Återigen vill VYS framhålla att det är av största vikt med en nära 
kommunikation med berörda Villaägare/VYS innan röjning och gallring sker så att detta sker med re-
spekt för alla berörda intressen. På kommunens hemsida står dessutom redan idag angående trädfäll-
ning i Sandskogens stugområde: ”Eftersom Sandskogens stugområde ingår i ett viktigt natur-och fri-
tidsområde med stort naturvärde, så bör alltid yttrande inhämtas från berörda intresseföreningar in-
nan en eventuell trädfällning äger rum.” Förslagsvis införs nu den ordning som tidigare gällde när kom-
munens representanter tillsammans med berörda Villaägare på plats kring arrendetomterna diskute-
rade igenom aktuella åtgärder, vilket också kan involvera VYS.    

VYS är positiv till att man vill utveckla rekreationsvärdena inom stugområdet genom att skapa sam-
manhängande rörelsestråk med skyltning, sittplatser och belysning. Dock är det viktigt att Kommunen 
tar hänsyn till Villaägarnas rätt till frid, insynsskydd och bevarandet av äldre häckar och planeringar vid 
all gallring, röjning och slåtter runt arrendetomterna samt vid anläggande av nya stigar och vägar.  
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Det är bra att man tar upp bullerstörningarna. VYS har länge påtalat problemet och att det påverkar 
rekreations- och upplevelsevärdet. Enligt VYS egen utredning har 20 % av Villaägarna för höga buller-
nivåer, speciellt utomhus vid sina arrendetomter. En sänkning av hastigheten på Österleden och järn-
vägen har VYS förordat länge.  

Ytterligare en fråga är att på senare år har björksteklarna varit ett stort problem inom vissa områden. 
Larverna som är giftiga, faller ner på marken och gör att djur och barn riskerar att drabbas. För flera av 
Villaägarna innebär detta starka begränsningar i användningen av husen. Eftersom björken inte tillhör 
de trädslag som föreslås gynnas, anser VYS att Kommunen, som markägare bör vara tillmötesgående 
om Villaägarna har önskemål om att ta bort björkar som står i närheten av husen. Om sådana önskemål 
inkommer bör träden tas bort redan inför kommande sommar 2018. 

I Skötselplanen anges att det finns partier med öppen mark. VYS förstår dock inte riktigt vilka områden 
som är öppen mark inom stugområdet och om det är avsikten att nya områden av öppen mark ska 
skapas mellan husen. I så fall och även vid slåtter av redan öppen mark är det av stor vikt att dessa 
åtgärder sker i nära kommunikation med berörda Villaägare och VYS innan de utförs.   

I FÖP 2016 anges att området ska fortsätta att fungera som fritidsbebyggelse inbäddad i naturen där 
allmänheten har möjlighet att fritt ströva mellan husen, samt att kulturhistoriska värden ska värnas. 
Fritidbebyggelse är således en viktig del och därför önskar VYS att det av Skötselplanen, som avser just 
stugområdet och inte andra delar av Sandskogen, i större grad framgår Villaägarnas rätt att som bo-
ende i området komma i åtnjutande av de upplevelsevärden, frid och insynsskydd runt arrendetom-
terna och funktioner som anges i Skötselplanen.  

Ystad 2017-08-29 

Villaägarföreningen Ystads Sandskog. 

 

Magnus Björkman 

Ordförande  

 

 


