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ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET  
 
Yttrande från Naturskyddsföreningen Ängelholm om utbyggnad av miljöfarlig verksamhet i Spannarp. 
 
En utbyggnad av verksamheten till det dubbla är inte förenlig med Ängelholms kommuns mål om en 
hållbar utveckling. Vi kan därför inte godkänna miljöfarlig verksamhet i kommunen.  
 
Av Ängelholms kommunfullmäktiges mål framgår att kommunen ska arbeta för “långsiktig hållbarhet 
och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. “ En utbyggnad av kycklingindustrin stämmer inte in 
kommunens mål. 
 
Enligt Klimatsamverkan i Skåne ska vi ha ett 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020, dvs nästa år. Vi kan 
därför inte godkänna planer 2019 som ska genomföras om några år och medvetet öka antalet tunga 
transporter med fossilt bränsle. 
 
Spannarp skulle varje år transportera över 3 miljoner kycklingar till slakteriet i Falkenberg. Förutom 
utsläppen av ex kväveoxider gäller vårt yttrande också slitage på vägnätet. Transporterna går inte 
jämnt fördelade över året utan koncentreras till ett antal tillfällen eftersom djurstallarna töms vid 
samma tillfälle för att tvättas och förberedas för nya kycklingar. Tät lastbilstrafik på speciellt vintrarna 
sliter extra mycket på vägarna och ökar halterna av farliga partiklar i luften. Fodertransporterna är 
nästan lika många som slaktbilarna. Och gödseltransporterna kommer mer än fördubblas. Det 
kommer påverka miljön och trafiken inte bara i Ängelholms kommun utan i grannkommunerna också. 
 
Enligt Trafikverket måste utsläppen från trafiken minska med 70 % till 2030. För att klara det behöver 
den sänkas med 8 % varje år. Antalet transporter med lastbil måste sänkas. Naturskyddsföreningen 
kan därför inte godkänna att man ökar transporterna med tunga fordon. 
 
Konsumenternas medvetenhet om hur matdjuren lever ökar för varje år. Att kycklingen levt under bra 
förhållanden innan den hamnar på tallriken är viktigare för allt fler. Ur djurskyddssynpunkt anser SNF 
Ängelholm att när man anlägger ny industri som innefattar levande djur ska ökad hänsyn tas till deras 



miljö, man bör sträva efter en mer naturlig miljö, dvs en hållbar utveckling. I konventionell 
kycklingindustri är det alldeles för trångt för djuren, de äter oekologiskt foder, de kan inte bete sig 
naturligt, de har inga skydd, de får aldrig se dagsljus, de kan inte välja när de vill sova, de 
transporteras stressade långa vägar till slakteriet etc.  Naturskyddsföreningen tilläts inte titta in i de 
befintliga djurstallarna vid det annonserade besök i Spannarp trots att Länsstyrelsen uttryckt att det 
inte fanns någon smittorisk och att skyddskläder alltid ska finnas till hands. Därför frågar vi oss hur 
miljön för de hundratusentals djuren förhåller sig.  
 
Det står i ansökan: “I fjäderfäproduktion står det inköpta fodret för en stor del av klimatpåverkan.” 
vilket stämmer överens med Naturvårdsverkets rapport om att det “inte finns något klimatvänligt med 
kycklingproduktion så länge inte miljövänligare foder börjar användas”. Svensk Fågel skriver “För att 
skydda kycklingarna mot tarmparasiter, så kallade koccidier, tillsätts koccidiostatika i fodret. 
Koccidiostatika är ett tillåtet medel som enligt en mycket strikt och teoretisk definition tillhör det man 
kallar antibiotika.” Koccidiostatika är inte längre receptbelagt, men ingår inte i ekologiskt foder. 
 
Mängden oekologisk gödsel fördubblas och läggs på åkrarna vilket ökar risken att känsliga vattendrag 
förorenas. Våtmarkerna kring stallarna är redan kraftigt igenväxta, vilket tyder på övergödning. Ny 
forskning slår åter fast att bekämpningsmedel skadar och hotar utrota viktiga pollinerare, såsom 
steklar och fjärilar. I övrigt kommer odören från gödselstackarna öka ytterligare till intilliggande 
fastigheter när vinden ligger på.  
 
I underlaget för planerad utökning av kycklingindustrin i Spannarp saknar vi ett ärligt menat 
hållbarhetstänkande och en medvetenhet om den faktiska miljöpåverkan. 
 
SNF Ängelholm anser att vår generation har en skyldighet att ta vårt ansvar för att vi ska nå 
Parisavtalets klimatmål.  Vi har inte rätt att lämna över alla svåra beslut till våra barn och barnbarn. 
Därför ska varje beslut fattas i enlighet med miljömålen. Det kräver nytänkande. Framtidens 
verksamheter blir lönsamma i samklang med natur och miljö.  
 
SNF Ängelholm yrkar härmed på att kycklingindustrin i Spannarp inte tillåts byggas ut. Den bör 
avslås. Detta beroende på ovan nämnda trafik-, miljö- och djurskyddsskäl. 
 
För Naturskyddsföreningen Ängelholm genom 
 
Helena Bévengut-Lasson, styrelseledamot Eva Kullenberg, ordförande 
Brinkvägen 43 Gränsgatan 4 
26654 Vejbystrand 262 41 Ängelholm 
070-783 88 84 070-522 19 41 
 
 
 


