
 

 

 

Motion: Inventera och bevara naturvärden i 

Hässleholms stad och i tätorterna 

 

Enligt Boverket är grönska och vatten, parker och grönområden mycket viktiga. De ökar 

attraktiviteten i den byggda miljön. Dessa områden bidrar till att minska buller och 

luftföroreningar. Parker och grönområden är också demokratiska rum som stärker den 

sociala sammanhållningen. 

Enligt myndigheten är grönska viktigt för människors hälsa och välbefinnande. Därför är 

”tillgång till parker och grönområden ett viktigt allmänt intresse i planläggning enligt 

PBL”. ”Forskningen kan tydligt visa på sambandet mellan tillgång till grönområden och 

hur människor mår” skriver myndigheten på sin hemsida och tillägger att grönskan 

minskar risk för hjärt- och kärlsjukdomar, att utevistelse och fysisk aktivitet i gröna och 

naturlika miljöer stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik och att grönskan 

stimulerar fysisk aktivitet och återhämtning. Grönområden i stadsmiljöer är utmärka för 

att bevara den biologiska mångfalden och reglera dagvatten när kraftiga regnfall 

kommer.  

Vi i miljöpartiet vill att alla hushåll i staden och tätorterna ska ha maximalt 200 

meter till ett grönområde så att alla hässleholmarna kan ta del av nyttigheterna som 

grönområden levererar.  

Samtidigt byggs det som aldrig förr i Sverige. Produktion av nya bostäder, investeringar i 

offentliga byggnader och satsningar på infrastruktur är omfattande. Exploateringstrycket 

känns också i Hässleholm. Förtätningen är något som miljöpartiet gillar eftersom det 

behövs nya och fler bostäder i Sverige. Genom förtätning kan det byggas med närhet till 

befintlig infrastruktur, service och handel. Samhällets totala kostnader minskar när 

befintlig infrastruktur används, jordbruksmark tas inte i anspråk och de boende behöver 

inte använda bilen för sina vardagssysslor. Genom produktion av nya bostäder förenklas 

flyttkedjan, där äldre som vill kan flytta från villor som kan köpas av familjer. 



Trots att vi vet att medborgarna och naturen mår bättre om de har bra tillgång till 

naturen och grönskan, så offras det alldeles för många av de befintliga grönområdena till 

fördel för nybyggnation. Det har funnits försök i Hässleholm att göra gröna planer som 

har just som syfte att kartlägga befintligt grön struktur i staden och tätorterna. Genom att 

skapa kunskap om värdet av grön struktur kan hänsyn tas vid stadsplanering så att 

nyttigheterna skyddas. Några av dessa planer är gamla och behöver aktualiseras, andra 

har aldrig beslutats politiskt.  

För att garantera en hållbar och attraktiv exploatering av Hässleholms stad och 

tätorterna yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:  

• Att naturvärden i alla befintliga grönområden i Hässleholms stad och i tätorterna 

inventeras för att få kunskap om naturen och dess ekosystemtjänster.  

• Att inventeringar ska utgöra underlag vid all stadsplanering. 

• Att alla naturvärden som går förlorad vid en exploatering kompenseras genom att 

planerna inkluderar kompensationsåtgärder på så sätt att de nya områdena får 

likvärdiga eller bättre naturvärde än de befintliga.  
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