
 
 
 
Ängelholms kommun   
Planenheten,  
262 80 Ängelholm  
 
 
Synpunkter på detaljplaneförslag  
Ängelholm 6:1 och 3:39, Gamla Kungsgården  
från Naturskyddsföreningen i Ängelholm 
 
Ur miljö- och natursynpunkt anser vi inte att detta är ett väl valt område för byggnation av en ny 
transformatorstation. 
 
Området finns redovisat i kommunens förslag till grönstrukturplan enligt samråd II, 2016 
Där har det fått klass II som betyder att värdet ska bevaras. I beskrivningen står  
”Område som till största delen består av skog och öppningar med gräs. Området sluttar mot söder och är till 
stora delar fuktigt. Området har höga värden som består av det vilda och det artrika.  
 
Vi instämmer helt i detta. Där finns en stor artrikedom, både vad gäller fåglar, insekter och växter. Även en 
flock rådjur håller till där. Och där finns groddjur! 
 
I detaljplaneförslaget framgår ”att det har tidigare rapporterats att brungroda finns i vattenspegeln. 
Vattenspegeln har inventerats den 4 april 2017 och det har inte konstaterats några spår av grodägg eller 
grodyngel. Vattenspegelns placering norr om planområdet och aktuella höjdskillnader gör att vattenspegeln 
och eventuell förekomst av groddjur inte påverka” sid 8.  
 
Vi tycker att detta är ett mycket nonchalant uttalande, både vad gäller förekomsten av grodor och att 
byggnationen inte kommer att påverka deras livsmiljö. Grodor har konstaterats i alla år och en 
medlem/herpetolog i Naturskyddsföreningen rapporterade för några år sedan  förekomsten av brungroda till 
kommunen. Genom årens lopp har flera personer hittat mindre vattensalamander, vanlig padda och två arter 
av brungrodor i områdets vattensamlings djuphåla och i den delen som ligger uppe i dagen av den annars 
kulverterade bäcken. Bilder av brungroderom från platsen tagna 15 april 2006 bifogas.  
 
Som en del av Naturskyddsföreningens projekt All Världens Grodor ordnade vi i maj 2017 två  exkursioner 
till Håvegropen för klasser från Sockerbruksskolan med herpetolog som guide.  Det  observerades då både 
åkergroda, vanlig groda och vanlig padda. Bilder finns från dessa exkursioner. Det är allmänt känt att 2017 
var ett riktigt dåligt år för groddjurslek i  Skåne. Även i andra grodvatten i kommunen har leken varit dålig 
och det rapporteras samma förhållanden från flera håll i Skåne. Vi är därför alls inte förvånade att man inte 
såg vare sig ägg eller yngel den 4 april. Våren var kall och sen.  
  
Vi tycker inte att den inventering som gjorts kan godtas. Ett säkrare underlag, d v s en mer grundlig 
inventering är nödvändig innan man tar risken att detta grodvatten förstörs.  
 
Vi anser att området ska finnas kvar som ett centralt lättillgängligt naturområde med den mångfald av arter 
som finns, däribland groddjuren. Med försiktiga åtgärder, som stigar, några bänkar och kanske en plattform 
längst ner i gropen  kan området bli mycket attraktivt för både människor ooch djur. 
 
Ängelholm 20 okt 2017  
Naturskyddsföreningen i Ängelholm 
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