
 
 
 
Yttrande från Naturskyddsföreningen Ängelholm avseende samråd av 
Ängelholms kommuns plan för tillväxt i kommunens tätorter 2021-2031, 
diarienummer 2020/433 
 
 
Naturskyddsföreningens yttrande 
Naturskyddsföreningen i Ängelholm lämnar nedanstående synpunkter. 
 
Generellt klargörande 
Vi vill inledningsvis poängtera att vi inte kommer att uttala något ställningstagande till varje 
enskilt utbyggnadsområde för respektive ort. Sådana ställningstaganden kan göras först om 
och när det blir aktuellt med detaljplanering. 
 
Nationella miljömål 
I planens inledning nämns en rad mål- och styrdokument på nationell, lokal och global nivå. 
När det gäller de nationella miljömålen vill vi främst fokusera på miljökvalitetsmålet ”Ett rikt 
växt och djurliv” där det i Naturvårdsverkets årliga rapport för 2020 (se länk 1) framgår att 
”Många arter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem att utarmas. Främmande 
arter fortsätter att öka. Större hänsyn behövs när resurser nyttjas, liksom ökat skydd och bättre 
skötsel av naturmiljöer. Styrmedel ges inte tillräckliga resurser eller tillämpas inte, vilket 
leder till att biologisk mångfald och ekosystemtjänster inte bevaras på sikt.”  
 
Parisavtalet är ett av de globala målen som nämns i inledningen av tillväxtplanen. De senaste 
siffrorna (se länk 2) på koldioxidutsläpp och prognoser visar att 1,5 graders målet kräver 
mycket stora förändringar i vår livsstil, markanvändning och energiproduktion (se länk 3). 
 
Samhällsutvecklingen har inte lyckats uppfylla ovan nämnda och även merparten av andra 
uppsatta miljömål. Det helt avgörande för vår civilisation och människans framtid att 
drastiska åtgärder och förändringar sker på den nivå där de biologiska processerna är 
verksamma och skapar biodiversitet och koldioxidbalans. Det handlar dels om hur mark och 
vatten hanteras vid exploatering som nybyggnation, dels om att ekologiskt friska miljöer kan 
lämnas orörda, som till exempel de gröna stråk och ”värdefulla grönområden” som markerats 
i tillväxtplanen.  
 
Vi ser fram emot konkreta, ”marknära” styrmedel och åtgärder som i utvecklingen av 
Ängelholms tätorter verkligen leder till de utfästelser som ges i tillväxtplanen, till exempel att 
”värna värdefulla naturområden och arbeta för att sammanbinda områden”.  Samtidigt kräver 
utsläppen av klimatskadliga gaser drastiska åtgärder för att i bästa fall klara klimatmålen. Här 
är en minskning av vägtrafiken (se länk 4) en mycket viktig del för Ängelholms kommun att 
arbeta med.  
 

1. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1454192/FULLTEXT01.pdf 
2. https://www.dn.se/klimatet-just-nu/#temperatur 

Ängelholm



3. https://globalchallenges.org/sv/global-risks/climate-change/governance-of-climate-
change/ 

4. https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/nyheter/2019-11-
30-ny-rapport-biltrafiken-maste-minska-med-30-procent-om-vi-ska-na-
klimatmalet.html 

Miljöanpassad byggnation 
Vi vill framhålla att det är av mycket stor vikt att all ny bostadsbyggnation sker med höga 
krav på hållbarhet för att minimera miljöpåverkan.  
 
Det kan handla om bostäder som byggs ska högsta möjliga energieffektivitet och förnybara 
energikällor till den energikonsumtion som behövs.  
 
Vidare behöver bostadsområden utformas så att bilbehov minimeras. Det ska helt enkelt gå att 
bo på orterna utan att vara beroende av egen bil. God kollektivtrafik är viktigt, vilket också 
lyfts fram i planen. Bilpoolslösningar med miljöbilar är ett annat sätt att minska det totala 
bilberoendet. Bilfria områden bland bostäderna bör eftersträvas. 
 
Gröna tak och öppna vattenlösningar bör eftersträvas. Vidare är det lämpligt att skapa goda 
möjligheter till odling för hushållsbehov i anslutning till bostäderna. 

Synpunkter på delen om Hjärnarp 
Boendeytan som planeras i Hjärnarp är för stor och inte i linje med det som tidigare beskrivits 
i planförslaget om bevarande av naturvärden. Den kommer ta i anspråk både grönområden 
med lövskog och småskaligt öppna ytor. Boendeytan i Hjärnarp bör minskas så att 
skogsområdet och de mosaikartade öppna fälten bevaras. 
 
Markhushållning 
Totalt sett minskar skogs- och jordbruksmarken i kommunen med cirka 325 hektar. Även om 
varje ortsplan inte tar större mängder mark i anspråk, blir det mycket mark sammantaget. 
 
Vi anser att detta är negativt att kommunen tänker sig att så pass mycket mark ska kunna 
exploateras. Vår ståndpunkt att skogs- och jordbruksmarken är värdefulla resurser som måste 
bevaras inför framtiden. Skogs- och jordbruksmark behövs för att vi ska kunna producera 
livsmedel samt reducera användningen av fossila råvaror och bränslen. Det finns mycket 
värdefull jordbruksmark i Skåne, vilket innebär att Skåne har ett särskilt stort ansvar att 
hushålla med jordbruksmark. 
 
Vi uppmanar kommunen att begränsa den totala markanvändningen. 
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