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Förord
De gröna och blå strukturerna i kommunen gör 
Ängelholm till en attraktiv kommun, en grön stad 
vid vattnet. Både kusten och Rönne å ger fan-
tastiska upplevelser året om både för boende och 
besökande. Inlandet bjuder på en varierad natur 
med allt från slättlandskap till de mäktiga skogar-
na i Hallandsåsen i norr. Dessa attraktiva landskap 
skapar dragningskraft till hela regionen.

Det är i grönområdena som den första vårsolen 
upplevs, en kvällspromenad tas och kroppens bat-
terier laddas upp. Utöver dessa sociala värden ger 
grönområdena naturupplevelser och är till nytta 
för den biologiska mångfalden. De bidrar till 
klimatförbättring, kan användas för lokal han-
tering av dagvatten och innehåller ibland 
kulturhistoriska värden.

Befolkningen i Ängelholm ökar och målet är att 
kommunen ska fortsätta växa. Det medför att det 
finns ett ökat behov av bostäder, verksamheter 
och infrastruktur. För att sätta nödvändig ex-
ploatering i relation till grönområdena behövs en 
långsiktig planering för grönstrukturen i 
kommunen. Grönområdena i kommunen är 
tillgångar som är viktiga att beakta, värna och ut-
veckla. På det sättet kan Ängelholms invånare och 
besökande säkras en god tillgång till rika natur-
upplevelser och gröna oaser även i framtiden.

projektgrupp

projektledare:
Millan Hagström, landskapsarkitekt, f  d Kommunledning, inför första samrådet.
Lena Åström, chefsstrateg samhälle, Kommundirektörens stab, efter första samrådet.

projektgrupp:
Maria Birgander, chef  Kultur och stad, huvuduppdrag Samhällsutveckling.
Karin Valtinat, chef  Miljö och bygg, huvuduppdrag Samhällsutveckling. 
Anna Hagljung planarkitekt Arkitektur och teknik, huvuduppdrag Samhällsutveckling.

Dokumentet gäller i 10 år under perioden 20XX-20XX och ska uppdateras en gång per mandatperiod. 
Kommunstyrelsen ansvarar för uppdateringen. 
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SammanFattnIng
Det här är Ängelholms första grönstrukturplan. 
Den utgör ett övergripande styrdokument och ska 
fungera som ett underlag för beslut vid planering 
och byggande. Planen är ett av flera styrdokument 
som utgör grunden för en långsiktigt hållbar plan-
ering av Ängelholms kommun. 

Ängelholms kommun växer, vilket gör en förtät-
ning nödvändig. Förtätningen är viktig för att 
skapa ett effektivt resursutnyttjande genom att dra 
nytta av redan gjorda investeringar i infrastruktur 
samt för att skapa underlag för kollektivtrafik, 
handel och service. Grönstrukturplanen ska ge 
vägledning för hur en förtätning kan ske i samspel 
med de gröna värdena i kommunen. Syftet med 
grönstrukturplanen är att trygga att det även i 
framtiden ska finnas tillgång till värdefulla grön-
områden i kommunen. 

Grönområdena har stor betydelse både för männ-
iskor och för djur. Vistelse i grönområden ger 
en positiv inverkan på människors fysiska och 
psykiska hälsa. Grönområdena är viktiga för den 
biologiska mångfalden och många av dem rymmer 
kulturhistoriska värden. De bidrar till stadsbilden 
och fungerar som klimatreglerare. De har även ett 
regionalt värde som besöksmål.

I dokumentet beskrivs tätortens grönstruktur ur 
ett hållbarhetsperpektiv: ekologiskt, ekonomiskt, 
kulturellt och socialt. För att öka medvetenheten 
och kunskapen om grönstrukturens värden ger  
dokumentet en överblick av de funktioner grön-
strukturen har för oss människor.  

Grönstrukturplanen behandlar grönområdena i 
kommunens större tätorter: Ängelholm, Hjärnarp, 
Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby och 
Strövelstorp. Grönområdena har inventerats och 
klassats. Klassningen anger grönområdets betyd-
else och värde för kommunen. Den utgör också 
grunden för balanseringsprincipen. Mål för att 
skapa en god livsmiljö och för att öka kommunens 
attraktionskraft redovisas.

InlednIng
Bakgrund
I Ängelholm pågår idag, likt i många andra ort-
er, en utveckling med utbyggnad av bostäder, 
verksamheter och infrastruktur. Samtidigt ökar 
vår medvetenhet och insikt om hur viktig vår 
natur och miljö är, både lokalt i vår närmiljö 
och globalt i världen. 

Vi har med tiden även blivit medvetna om hur 
stor betydelse grönska och vatten har för att 
skapa en hållbar utveckling. Grönområdena 
bidrar med värden som är viktiga för männ-
iskor och djur samt för lokalklimatet. Samtidigt 
är de en förutsättning för en stad ska upplevas 
trivsam och attraktiv. 

Syfte
Syftet med grönstrukturplanen är att trygga att 
det även i framtiden ska finnas tillgång till vär-
defulla natur- och rekreationsområden i Äng-
elholms kommun. Grönstrukturplanen utgör 
ett övergripande styrdokument. Grönstruk-
turplanen ska fungera som underlag för beslut 
vid planering och byggande. I planen föreslås 
åtgärder för att skapa en bättre grönstruktur. 
Planen inkluderar även en balanseringsprincip. 

metod
Grönstrukturplanen har tagits fram genom att 
inventera, värdera och klassa de tätortsnära 
grönområdena. Klassningen ligger till grund 
för balanseringsprincipen.

Tillämpning
För att göra resultaten lättillgängliga i kom-
munens planeringsarbete kommer grönom-
rådena och dess klassning att läggas in i kom-
munens kartdatabas (GIS, geografiskt informa-
tionssystem).

Avgränsning
Grönstrukturplanen omfattar enbart de tät-
ortsnära grönområdena i de fem största tät-
orterna i kommunen: Ängelholm, Hjärnarp, 
Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby och 
Strövelstorp. I Ängelholms centralort ingår 
endast grönområden 5 km från centrum och 
i övriga tätorter 1,5 km från centrum. Grön-
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områden utanför dessa gränser ingår inte.

De områden som är detaljplanelagda för bebygg-
else eller där beslut redan finns om annan markan-
vändning ingår inte heller i grönstrukturplanen.

Definition av begreppet 
grönstruktur
Grönområdena i städer och tätorter hänger sam-
man och bildar en helhet – en grönstruktur – 
oberoende av vem som äger eller förvaltar mark-
en. Allt från den välansade parken, den egna träd-
gården till den vilda naturen innefattas i det som i 
planeringssammanhang kallas grönstruktur. 

Ängelholms kommun definierar ordet grönstruk-
tur som det nätverk av grönområden som finns 
inom och i anslutning till bebyggelse. Det om-
fattar mark, vatten, parker, kyrkogårdar - oavsett 
storlek, funktion och innehåll. I begreppet in-
kluderas såväl mänskliga värden som värden för 
djur- och växtlivet. 

Naturvårdsprogram för Ängelholm, 
Trädplan för Ängelholm, 
Grönstruktur i skåne, från Region skåne,
strukturplan för sKNV, familjen Helsingborg.

öVergrIpande konVentIoner, 
lagar oCh mål
Arbetet med att stärka och utveckla grön-
strukturen har pågått under en tid både inter-
nationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Det har 
bl a kommit till uttryck i både internationella och 
nationella lagar och mål. I takt med den ökande 
urbaniseringen har betydelsen av tätorternas grön-
områden uppmärksammats mer och mer. 

Lagarna och målen speglar de ökade kraven från 
allmänheten, den ökade kunskapen om grönom-
rådenas betydelse för människors välbefinnande, 
friluftslivets behov av mark för rekreation och 
behovet av den biologiska mångfalden.

Internationellt
Landskapskonventionen
2010 förband sig Sverige att följa landskapskon-
ventionens regler vid all landskapsplanering. Kon-
ventionen är undertecknad av 40 länder och är 
till för att skapa en gemensam europeisk ram för 
arbetet med landskap i hela Europa, gällande både 
landskap i tätorter och på landsbygden.

Konventionen förutsätter att det lokala landskapet 
i någon mening utgör en grund för en gemensam 
europeisk identitet. Konventionen lyfter därför 
särskilt fram målet att stärka möjligheterna för 
allmänhetens och lokalsamhällets aktiva demo-
kratiska medverkan i arbetet med skydd, förvalt-
ning och planläggning av landskap. Det betyder 
i klartext att arbetet med att omsätta de politiska 
målen i praktiken kommer att bli en fråga för 
kommuner och andra lokala organisationer.

Nationellt
Plan- och bygglagen
Av plan-  och bygglagen framgår att hänsyn ska 
tas till behovet av att det i eller i nära anslutning 
till sammanhållen bebyggelse finns parker och 
grönområder samt lämpliga platser för lek, motion 
eller annan utevistelse vid planläggning.
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familjen Helsingborg
De 11 kommunerna i familjen Helsingborg har 
tagit fram en strukturplan, som innehåller gemen-
samma ställningstaganden för översiktlig plan-
ering. När det gäller grönstrukturen prioriteras:

• Att utveckla våra unika områden med fokus 
på turism, rekreation och naturvärden. 

• Att skapa gröna korridorer mellan isolerade 
naturområden samt att arbeta extra aktivt 
med miljöerna kring de större vattendragen 
och kustområdena.

• Att framhäva miljöarbetet och de natur-
      miljöerna som familjen Helsingborg kan 
      erbjuda och tydliggöra ekosystemstjänsternas 
      betydelse samt samarbetet kring utvecklingen  
      av den regionala grönstrukturen.

lokalt
Översiktsplan
I Ängelholms kommuns översiktsplan, ÖP 2004, 
föreslås att en grönstrukturplan ska tas fram för 
att bevara och utveckla grönstrukturen i 
kommunen för att stärka kommunens attrak-
tivitet. 

En ny översiktsplan, översiktsplan 2035, har varit 
på samråd. I den tas följande ställningstaganden 
gällande grönstruktur upp:

• Eftersträva en mångfald i grönstrukturen.
• Planera för god tillgång av grön- och rekrea-

tionsområden nära bostäder.
• Värna värdefulla natur- och kulturområden.
• Ta tillvara och utveckla de gröna och blå 

strukturerna i kommunen.
• Ge förutsättningar för biologisk mångfald.
• Beakta ekosystemtjänster i planeringen.
• Utveckla ledsystemen i kommunen.
• Beakta landskapsbilden vid planering av ny 

bebyggelse.
• Verka för att öka antalet naturreservat i kom-

munen.

Miljöplan
Av kommunens miljöplan 2014-2021 framgår 
att en hållbar grönstruktur ska skapas samt att 
den tätortsnära rekreationen ska förbättras och 
utvecklas. 

Miljöbalken
Av miljöbalken framgår att mark- och vattenom-
råden som har betydelse p g a deras natur- eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så 
långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 
Behovet av grönområdet i tätorter och nära tät-
orter ska särskilt beaktas.

Därutöver finns olika skyddsformer såsom strand-
skydd, riksintresse, naturreservat, biotopskydd, 
fågelskyddsområden, Natura 2000-områden etc.

folkhälsomål
I regeringens folkhälsomål nämns rekreation 
och sociala möten i utomhusmiljö som en viktig 
tillgång för att säkerställa befolkningens hälsa och 
livskvalitet. 

Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 miljömål. I miljömålet 
”God bebyggd miljö” belyses vikten av grönom-
rådens betydelse i samhällsplaneringen. Grön- och 
vattenområden i tätorter och tätortsnära områden 
ska bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur-,  
kulturmiljö- som friluftsändamål. I miljömålet in-
går även mål om att natur- och grönområden med 
närhet till bebyggelse och med god tillgänglighet 
ska värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal 
odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodo-
ses. 

I miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” framgår 
vikten av att vi har tillgång till naturmiljöer samt 
sambandet mellan sådana miljöer och folkhälsan. 

Regionalt
Region skåne
Region Skåne tog 2012 fram en ny rapport om 
Skånes grönstruktur, ”Grönstruktur i Skåne - 
strategier för en utvecklad grön struktur.” 

Av rapporten framgår att Skåne är den plats i 
Sverige som har minst andel mark som faller inom 
allemansrätten, samtidigt som regionen är en av de 
mest tätbefolkade i Norden. Slutsatsen är att detta 
ökar trycket på den skånska naturen. Ett av rap-
portens mål är att ge kommunerna inspiration till 
att arbeta med grönstruktur.
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Flyttningskorridorer för växter och djur ska beva-
ras och nya ska skapas. Inslaget av död ved i äldre 
lövrik skog och gammal skog ska förstärkas och 
ökas. 

Naturvårdsprogram
Naturvårdsprogrammet från 2010 utgör ett plan-
eringsunderlag för översiktsplanen och beskriver 
80 områden i kommunen med höga naturvärden. 

Områdena är utvalda av olika skäl: höga värden 
på grund av att det är en ovanlig naturtyp eller 
geologisk formation och/eller att området hyser 
ovanliga arter. Det kan även ha högt värde för att 
det är tätortsnära. 

trädplan
Kommunens trädplan från 2010 ska stärka kun-
skapen och skyddet för träden i Ängelholm. 

Målet är att trädplanen ska ligga till grund för en 
genomtänkt och väl fungerande grönytestruk-
tur som minimerar skötselkostnader och skapar 
vackra, livskraftiga och funktionella träd.

grönStrukturenS 
FunktIoner
Grönstrukturplanen är uppbyggd utifrån hållbar-
hetsaspekterna: det ekologiska, det ekonomiska, 
det kulturella och det sociala perspektivet. 

Det ekologiska perspektivet
Biologisk mångfald
Tätorternas förutsättningar för biologisk mång-
fald finns oftast i större sammanhängande na-
turområden i stadens utkanter som via gröna 
kilar når in i bebyggelsen. Det är därför viktigt 
att överbygga eventuella barriärer i dessa kilar. I 
tätbebyggda områden med lite grönska finns ofta 
låga ekologiska värden eller inga värden alls. De 
fungerar då som barriärer. Likaså har grönom-
råden med en hög skötsel en låg biologisk mång-
fald. Värdefulla biologiska element som kan hittas 
i tätorternas grönområden är t ex grova träd, 
stamhåligheter, blommande buskar, träd, alléer, 
död ved, vatten eller mindre skötta gräsytor. 

Gröna stråk
Precis som när det gäller infrastrukturen behöver 
även grönstrukturen vara sammanhängande för 
att fungera. Grönstrukturen är uppbyggd av ett 
nätverk av grönområden, gröna stråk och vatten-
områden i landskapet. Med en sammanhängande 
struktur medges djur och växter möjlighet att 
förflytta sig. 

Klimatanpassning
Stadsplaneringen påverkar i stor grad även det 
lokala klimatet. Många städer är något varmare än 
landet runt städerna och en generell temperatur-
ökning med några grader kan i tätbebyggda städer 
innebära långt mycket mer. Grönområden fung-
erar som klimatreglerare, som hjälper till att jämna 
ut temperaturskillnader och har stor betydelse i 
staden för ett behagligt stadsklimat. Grönska ger 
skugga, skyddar mot vind och regn samt ge en 
känsla av att dämpa buller. Grönområden fung-
erar också som luftförbättrare, genom att väx-
terna binder stoft som finns i luften samt tar upp 
koldioxid och ger ifrån sig syre. Därutöver behövs 
mark som inte är asfalterad för att ta hand om 
nederbörd. Det är därför viktigt att grönområden 
kompenseras med nya grönområden i takt med att 
andelen hårdgjord yta ökar.

Vita räck en dag i juli, foto Millan Hagström.  
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Nybron får blomsterbeklätt räcke på sommaren, foto Millan Hagström. 

Det ekonomiska perspektivet
fastighetsvärde
Parkers starka attraktionsvärde avspeglas i höga 
fastighetsvärden, vilket i sin tur leder till ökade 
skatteinkomster. Närheten till parker eller vatten
kan höja fastigheters värde med upp till 20 % 
jämfört med motsvarande fastigheter i andra läg-
en. Allt fler är beredda att betala för att kunna bo 
nära grönområden och vatten.

Odling
Odling av mat och energigrödor runtom i värld-
en skapar flera mervärden. Bara fritidsodlarna i 
Sverige producerar varje år mat värd nästan tre 
miljarder kronor. På sikt skulle det kunna finnas 
möjlighet att odla en stor andel av det vi förbruk-
ar lokalt, t ex på kolonilotter. Det kan ha såväl 
ekonomiska som ekologiska fördelar samt kan 
bidra till att höja människors livskvalitet. 

Varumärke
Välskötta parker och natursköna omgivningar är 
lönsamma för kommunernas marknadsföring. 
Svenska kommuner använder gärna en grön eller 

blå image för att stärka sin lokala identitet och 
bygga sitt varumärke. Så även i Ängelholm, som 
marknadsförs med ”Land och hav. Liv och lust.”
Höstträdgårdsmässan är ett annat exempel på en 
återkommande händelse som marknadsför Ängel-
holm som en grön stad och  som samtidigt bidrar 
till att skapa en ny tradition. 

Det kulturella perspektivet
Kulturhistoriska miljöer
Kulturhistoriska miljöer som t ex äldre parker, 
trädgårdar, åkrar, kyrkogårdar och alléer bär 
vittnesbörd om hur tidigare generationer levt 
och verkat. De bär vår historia. Det är viktigt 
att bevara dessa miljöer för att ge en känsla av 
kontinuitet. De bidrar till att förmedla kontakt-
en bakåt i tiden och rymmer mycket av stadens 
kulturhistoria. De ger oss en trygg bas i en annars 
föränderlig tillvaro. 

stadsbild
Stadens parker och grönska utgör viktiga stads-
byggnadselement samt gör det möjligt att orien-
tera sig och känna igen sig i olika delar av staden. 
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Grönstrukturens roll som ram för nutida kul-
turverksamhet som konst, musik eller teater kan 
också vara av stor vikt för en orts identitet. 

utsmyckning
Utsmyckning i staden i form av konstverk, 
blomsterurnor, påskris eller julgranen på torget 
kan bidra till att skapa en identitet och samhörig-
het. Det ger också en positiv bild av staden. 

Det sociala perspektivet
folkhälsa
Tillgång till grönska i omgivningen har stor be-
tydelse för människors livskvalitet och hälsa. 
Grönområden bidrar till såväl fysisk som psykisk 
hälsa. Forskning har visat att personer som vistas 
i grönområden eller ser natur från sitt fönster får 
sänkt blodtryck och känner sig mindre stressade, 
uppger Statens Folkhälsoinstitut. För folkhälsan 
erbjuder grönstrukturen möjligheter till både före-
byggande hälsovård och rehabilitering. 

Flera av nutidens livsstilsrelaterade sjukdomar 
är konsekvenser av stillasittande både på arbetet 
och på fritiden. Personer som har nära till parker 
eller strövområden ägnar mer tid åt fysisk aktivitet 
än andra. Möjligheten att vara aktiv ute genom 
friluftsliv eller trädgårdsarbete ger äldre förbättrad 
hälsa. En förbättrad folkhälsa ger färre sjukskriv-
ningar och sjukvårdskostnader som sjunker. 

Generationsöverskridande mötesplatser
Grönområden kan fungera som informella mötes-
platser eller platser för evenemang och fest. Parker 
och stråk i staden fungerar som mötesplatser på 
lika villkor och kan hjälpa till att minska sociala 

klyftor. Det har t ex visat sig att bostadsområden 
som som inbjuder till olika aktiviteter gynnar 
integrationen. De sociala aktiviteternas omfattning 
varierar och sträcker sig från att t ex se okända 
personer på ett torg eller sitta i en park med 
familjen och vännerna. 

Lek och pedagogik
Barns utveckling gynnas av att vara utomhus och 
i naturen. I naturen utvecklas barn mer än om de 
bara leker på traditionella lekplatser. De rör sig 
mer om de får leka där det finns träd och buskar 
samt där marken är kuperad. Effekterna av att 
uppehålla sig i en variationsrik utemiljö med inslag 
av natur visar sig även genom goda studie-
resultat. Barn som har koncentrationssvårigheter 
blir hjälpta om de får ha kontakt med naturen. 
Könsroller och åldersskillnader försvinner också 
när barn leker utomhus. Naturmaterial kan stim-
ulera kreativiteten och göra leken lustfylld. 

Prestationsförmåga
Hjärnan återhämtar sig bättre i naturmiljö än i ur-
ban miljö utan inslag av natur. Naturen stimulerar 
sinnena och förbättrar koncentrationsförmågan. 
Dagliga aktiviteter i parker och gröna stråk, pro-
menader, trädgårdsarbete, cykling och fiske, höjer 
sinnesstämningen och ökar självförtroendet. Med 
en skarp hjärna följer hög prestationsförmåga.

Rekreation
Grönområden ger möjlighet till rekreation och 
upplevelser: såväl till vardags från arbetsplatsens 
fönster, i bostadens närhet eller som vid helger 

stadsodling i Ängelholm, foto kommunens bildbank.

Ängelholm flower & Garden show.
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när det finns möjlighet för längre utflykter. 
Stadens parker och övriga gröna områden ger 
möjlighet till stillhet, avkoppling, frisk luft, 
lek, motion och odling. Studier har visat att ett 
grönområde besöks oftare ju kortare avståndet 
mellan bostaden och grönområdet är, uppger 
Statens Folkhälsoinstitut. 

samhörighetsskapande
Även vuxna påverkas av aktiviteter utomhus 
då de ofta leder till trivsel och sociala möten. 
Människor som t ex får vara med och skapa ge-
mensamma trädgårdar, odla eller göra stadens 
rum mer attraktiva med hjälp av växter känner 
en större delaktighet i staden. När människor är 
med i kreativa odlingsprojekt gynnas den per-
sonliga utvecklingen och samhörighet skapas. 

Tillgång, nåbarhet och kvalitet
Det finns, enligt Boverket, tre aspekter som 
alltid bör beaktas i den fysiska planeringen 
för att säkra tillgången på bostadsnära natur: 
tillgång, nåbarhet och kvalitet. Med tillgång 
menas tillgången av grönstruktur. Nåbarhet, 
eller tillgänglighet, syftar på den faktiska och 
upplevda tillgängligheten av naturen. Kvalitet 
definieras som naturens storlek, innehåll och 
värden. Både gestaltning och förvaltning har 
stor betydelse för att säkra och utveckla 
kvaliteterna i naturen.

Forskning från Statens Folkhälsoinstitur visar 
att människor är beredda att gå 300 meter till 
ett grönområde, utan trafikerade barriärer, för 
att det ska användas ofta. Grönområdet ska 
ligga nära bostaden eller arbetet och det ska gå 
att ta sig dit till fots. Närhet har störst betydelse 
för barn, äldre, sjuka och personer med funk-
tionsnedsättning. Boverket rekommenderar att 
behovet av bostadsnära natur bör tillgodoses 
inom 300 meter vid planering av nya bostads-
områden. 

trygghet
En annan viktig aspekt är att känslan av trygg-
het i bostadsområden ökar om det finns 
grönområden i närheten. Forskning har visat 
välvårdad grönska har en dämpad effekt på 
brottsligheten, enligt en studie som publicerats 
i tidskriften Landscape and Urban Planning. 

Brottsligheten och människors aggressiva bete-
ende minskar också med ökad tillgång på natur, 
medan grannsämjan ökar. Samtidigt är det viktigt 
att grönområden upplevs som trygga, annars 
är det risk att många inte vågar använda dem. 
Dessutom kan gatuträd medföra att bilförare kör 
långsammare, vilket skapar en säkrare trafikmiljö.

Konflikter
En ökad efterfrågan på mark för exploatering kan 
i många fall stå i konflikt mot att bevara grönom-
råden. Förtätning innebär resurs- och miljö-
mässiga fördelar samt att olika funktioner 
kommer nära varandra. Men det innebär också 
att trycket på tätortsnära grönområden ökar. Det 
är därför viktigt att ta ett övergripande beslut där 
kommunen tar ställning till vad som är viktigt att 
bevara, vad som kan utvecklas samt vad som kan 
behöver förstärkas eller nyskapas. 

Om en förtätning eller utbyggnad i tätorter sker 
på rätt sätt kan goda boendemiljöer skapas. Där-
för har en balanseringsprincip tagits fram för  
Ängelholms kommun. 

InVenterIng oCh klaSSnIng 

Trädgård vid Rönne å, foto Lena Åström.
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grönStruktur I Ängelholm
Ängelholm erbjuder ett varierat landskap bestå-
ende av hav, kust, sjöar, åar, skog, slätt och 
Hallandsåsen. Den stora variationen av landskaps-
typer är värdefull både i ett lokalt och i ett region-
alt perspektiv.

Hallandsåsen med dess djupa vidsträckta skogar, 
som i söder övergår i den bördiga Ängelholms-
slätten. Där är grönstrukturen i huvudsak be-
gränsad till stråk längs vattendrag samt till mindre 
skogsdungar och gårdar. I väster finns Skälder-
vikens stränder. De västra delarna består av 
sandområden, där det på 1700-talet planterades 
sandbindande tallskog.  

 

Grönstruktur
Ängelholm karaktäriseras topografiskt främst av 
mötet mellan den flacka jordbruksslätten och den 
resliga skogsklädda Hallandsåsen samt att slätten 
bryts upp av markanta ådalar. Detta formar sinne-
bilden av landskapet i Ängelholms kommun.

Rumsliga avgränsningar i ett landskap skapas ofta 
av höjdryggar, vegetation och bebyggelse. I Ängel-
holm är Hallandsåsen en stark rumslig avgräns-
ning mot slätten. Likaså Söderåsen, strax utanför 
kommungränsen, utgör en rumslig avgränsning. 
Slättlandet är dock för stort för att kunna upplevas 
som ett sammanhängande landskapsrum. Däre-
mot uppstår tydliga landskapsrum i ådalarna. 

Riktlinjerna i landskapet utgörs t ex av höjd-
sträckningar, skogskanter, kustlinjer, vattendrag 
och större vägar. Tydliga riktningar i Ängelholm 
är Skäldervikens kustlinjer och Hallandsåsens 
öst-västliga höjdsträckning. Skogspartierna i söder 
och i Ängelholms centralort bildar en gräns mot 
slätten, som sammanfaller och förstärks av E6:an. 
Ådalarna, speciellt Rönne å, skapar tydliga rikt-
ningar. 

I kommunen finns flera leder och motionsslingor: 
t ex Kattegattleden, Lergöksrundan, Ottos runda 
och Skåneleden. 

Blåstruktur
Ängelholms kommun präglas av sitt läge vid kust-
en samt av de många åar och bäckar som flyter 
genom kommunen. Ängelholms kust och åar 
utgör ett stort rekreationsområde, både lokalt och 
regionalt, samtidigt som de gröna kanterna längs 
vattnet är viktiga spridningskorridorer för växter 
och djur. 

Kusten bjuder på omväxlande miljöer med betes-
mark, fuktäng, strandhed, dynlandskap och sand-
stränder. Det finns ett fåtal platser längs kusten 
som inte är exploaterade och som bildar gröna 
kilar i landskapet mellan vissa kustsamhällen. 
Dessa naturkilar är tillsammans med övriga natur-
områden längs kusten särskilt viktiga att bevara 
för kustzonens och kommunens attraktivitet.

Kommunens större vattendrag är Rönne å, Vege 

Skog 
16 500 ha

odlad mark
18 300 ha

öppen mark
6 200 ha

Vatten 
1 100 ha

Tätorternas yta
1 400 ha

Kommunens totala yta är ca 48 200 ha inkl hav. 
utan hav, men med insjöar och åar, är kommunens 
yta ca 43 500 ha. Ytan fördelar sig som visas i dia-
grammet. Det som visas som tätorternas yta utgörs 
av bebyggelse för bostad och industri i kommunens 
största orter.  

De strukturerande elementen i landskapet och re-
gionalt viktiga gröna stråk. utdrag ur analys om 
landskapets strukturer av Mellanrum landskapsarki-
tekter, från Region skåne och skåne Nordväst.
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Karta över kuststräckan med de gröna oexploate-
rade kilarna markerade.

å, Pinnån, Kägleån och Rössjöholmsån. Det finns 
även ett flertal mindre åar och bäckar som biflöd-
en till de större. Flera av åarna är bra fiskevatten 
och Rönne å är en populär kanotled. 

Rönne å det största vattendraget och sträcker från 
Ringsjön till Skälderviken. I Ängelholms kom-
mun pågår arbete med att utveckla området kring 
Rönne å, både i staden och på landsbygden. Det 
handlar om att lyfta fram och förädla ån, vilket 
också kommer att förstärka varumärket Ängel-
holms kommun. 

Å-promenaden längs med Rönne å en vinterdag, foto Millan Hagström.

Magnarpsheden

sven Johns udde

Skepparkroken
Björkhagen

Magnarpsskogen

strandskogen 

sibirien
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aV grönområden
InVenterIng oCh klaSSnIng 
aV grönområden

Inventering
Karteringen har dels gjorts m h a digitalt kart-
material, ortofoton och resultat av tidigare in-
samlat material samt dels genom inventeringar 
vid platsbesök. Vid inventeringen användes en 
checklista av Statens Folkhälsoinstitut, för att få 
en objektiv bild av grönområdenas värde och dess 
kvaliteter.

Nyckelområden
De mest betydelsefulla grönområdena, antingen 
för människan eller för naturen, som kan bli före-
mål för exploatering har getts benämningen nyck-
elområden. Nyckelområdena i planen är belägna 
vid Ängelholms fem största tätorter. Det är enbart 
nyckelområdena som har klassats. 

Kategori

Nyckelområdena har delats in i följande kate-
gorier:

Bostadsgård 

Områden som delas av boende i flerbostadshus 
eller vid vårdhem. De kan kännas mer eller 
mindre privata. De kan vara en viktig del i den 
samlade grönstrukturen och ha sociala, ekologiska 
och kulturella värden.

Gröning 
En gröning är en mindre park. Den har en hög 
skötselnivå, men ett enklare innehåll. Den består 
oftast endast av en gräsyta. 
 
Grönt stråk 

Gröna stråk längs gång- och cykelvägar eller längs 
vattendrag. De fungerar främst som en förbindel-
se mellan olika områden samt bildar gröna korri-
dorer för människor, växter, fåglar och större 
däggdjur. 

Impediment 

Grönområden vid infrastruktur, t ex vägar och 
järnvägar, som fungerar som skydd mellan be-
byggelse och infrastruktur. De har ofta ett lågt 

socialt värden, men innehåller inte sällan höga 
ekologiska värden. 

Kyrkogård 
Kyrkogårdarna har ofta stora sociala, kulturella 
och ekologiska värden. 

Naturområde 

Områden med naturlig vegetation som kräver lite 
eller ingen skötsel. De har höga naturvärden samt 
värden för rekreation, motion och lek. Det kan 
förekomma mindre partier i områdena som är av 
parkkaraktär, där skötseln är mer frekvent.

Park

En park har antingen naturlig eller planterad växt-
lighet. Den är öppen för allmänheten och avsedd 
för rekreation eller förströelse samt har en gestalt-
ning, innehåll och kvalitet som understyker detta. 
Det finns stora variationer inom denna kategori. 

Rekreationsområde 

Områden som har mycket höga sociala värden. 
Golfbanor, idrottsplatser och koloniträdgårdar är 
exempel på rekreationsområden. De kan ha be-
gränsade sociala värden för passerande eller som 
betraktelseobjekt. Därutöver kan det även finnas 
ekologiska och kulturella värden. På golfbanorna 
kan värdet förändras med årstiden, då de ofta kan 
användas för olika vintersporter när det finns snö. 

Skog

Områden som till största del är bevuxna med 
träd. 

Skolgård 
Områden som främst har sociala värden för barn 
och unga, men som även kan ha ekologiska eller 
kulturella värden. De har stor variation avseende 
mängden hårdgjord yta.

Torg

Ett torg är en planerad öppen plats i en tätort. 
Den utgör en del av det offentliga rummet och 
har ofta höga sociala värden.
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karaktär
En analysmetod kallad ”De åtta parkkaraktärerna”  
har använts för att beskriva innehållet i grönom-
råden och parker. Den har utvecklats av Patrik 
Grahn på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. 

Det artrika

Det artrika är en plats med stor artrikedom. Här 
finns olika livsformer, olika storlekar, färger och 
former. Det artrika kan finnas i naturliga bryn, 
naturmiljöer eller i kulturpräglade parker med en 
mångfald av olika växter. 

Det festliga 

Det festliga finns på en starkt kulturpräglad plats 
där olika aktiviteter äger rum. Det är en plats där 
det går att se människor, koppla av och roa sig. En 
permanent attraktion, som t ex café, är en tillgång 
för en sådan park. Det kan också finnas en scen 
för olika typer av uppträdanden. 

Det gröna torget

Det gröna torget är en stor öppen yta av klippt 
gräs för idrottslekar eller utomhusaktiviteter.

 Det kulturella

Det kulturella upplevs i områden med inslag av 
kulturella element. Det kan finnas fontäner, 
statyer och blomsterarrangemang för att visa 
platsens historia och kultur.  

Det lekfulla

Det lekfulla upplevs på en plats för barnens lek. 
Där finns klätterträd eller andra lekanordningar. 
Miljön ska inspirera till lek och kojbyggen. En 
plats där upptäckarlusten kan väckas till liv. 

Det rofyllda

Upplevelsen av det rofyllda finns i områden som 
ger intryck av ostördhet. En sådan park är stor 
och har inga permanenta anordningar för aktivit-
eter. Platsen ska vara välskött, fri från ogräs och 
skräp. Besökaren ska inte heller störas av  buller.

Det rymliga

Det rymliga är ett område som känns stort och 
rymligt. Dessutom ska parken vara uppbyggd så 
att de olika delarna ser ut att höra samman natur-
ligt och utgöra en helhet.

Rosentäppan på sommaren och hösten. En park som rymmer det artrika, det kulturella och det rofyllda. 
foto Millan Hagström.
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Det vilda

Upplevelsen av det vilda finns i områden som 
känns opåverkade av människan. Vegetation och 
stigar ser ut att ha uppstått på egen hand.

Värdecirklar
I beskrivningarna av nyckelområdena visas deras 
ekologiska, kulturella och sociala värde genom 
en cirkel med bokstaven E för ekologiskt, K för 
kulturellt och S för socialt. En helhetsbedömning 
har gjorts för samtliga värden.

Om cirkeln är ifylld (såsom de första tre nedanför) 
är värdet högt i området. Om cirkeln inte är ifylld 
(såsom de tre i mitten nedanför) finns värdet i 
området, men det inte är lika högt. En svart cirkel 
med ett kryss betyder att värdet inte finns alls i 
området. De sista tre cirklarna nedanför betyder 
att området i fråga har låga ekologiska värden, 
höga kulturella värden men inga sociala värden. 

Klassning
Nyckelområdena har delats in i tre olika klasser. 
De visar vilket värde grönområdet har och hur de 
ska behandlas i fortsatt planering. Metoden för 
hur denna bedömning ska göras redovisas i kapit-
let om balanseringsprincipen på sidan 80.

De områden i tätorterna som inte är klassade, 
d v s som inte har bedömts vara lika värdefulla 
som nyckelområdena, kan också ha värden som är 
värda att beakta och utredning av exploaterings-
intrång ska då göras i det enskilda fallet. Totalt har 
108 grönytor klassats. 

Anläggningar som främjar friluftslivet kan tillåtas i 
alla tre klasser. Exempel på sådana anläggningar är 
toaletter, rastplatser eller gång- och cykelvägar. En 
bedömning ska ske från fall till fall. 

Skogsbruk är inte att betrakta som ett exploate-
ringsintrång, utan det är naturligtvis tillåtet att 
bedriva skogsbruk även i klass I-områden.

klass I: Inget exploateringsintrång
Dessa områden har ekologiska, kulturella 
eller sociala värden som är unika eller 
har få motsvarigheter någon annanstans.  
Exploateringsintrång ska inte ske i dessa 
områden.  

klass II: Värdet ska bevaras
Dessa områden är mycket värdefulla ur 
minst ett av de tre perspektiven ekolo-
giskt, kulturellt eller socialt. Exploate-
ringsintrång kan ske enbart genom balan-
seringsåtgärd, så att områdets värden finns 
kvar i området.

klass III: Hänsyn ska tas till värdet
Dessa områden är värdefullt ur minst ett 
av de tre perspektiven ekologiskt, kultur-
ellt eller socialt. Exploateringsintrång kan 
enbart ske genom balanseringsåtgärd, så 
att områdets värden finns kvar på annan 
plats.skEskE kE X

Rosentäppan på sommaren och hösten. En park som rymmer det artrika, det kulturella och det rofyllda. 
foto Millan Hagström.

Råbocka, foto Erica Månsson.
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Populära utflyktsmål i kommunen.Populära aktiviteter på utflyktsmålen.

Enkätundersökning
En enkätundersökning har genomförts bland 
invånarna i samband med de dialogmöten som ge-
nomfördes den nya översiktsplanen hösten 2012. 
Totalt insamlades 186 enkätsvar från invånare i de 
fem huvudorterna. Frågorna gällde vilka grönom-
råden som används och vilken funktion de fyller.   

Resultat
De flesta besöker ett grönområde för att det är ro-
fyllt och ger avkoppling, tätt följt av att det går att 
promenera eller motionera samt att det är möjligt 
att följa årstidsväxlingarna där. Dessa anledningar 
stämmer väl överens med de aktiviteter som 
anges. Resultatet visar att många är aktiva i grön-
områdena, de nämner promenad och olika 
motionsformer som de vanligaste aktiviteterna 
Det harmonierar med forskningen som visar att 
grönområden främjar motionsvanor. Enkäterna 
visar dock också att det finns många som vill ta 
det lugnt i grönområdena, njuta och bara vara. 
Endast 3 % av de svarande besökte grönområde-
na för att uppleva vackra skulpturer, konstverk 
och fontäner.   

De flesta anger att de besöker ett grönområde 
varje dag eller flera gånger i veckan (66 %). De 
anger att grönområdet är så pass nära beläget 
bostaden att det inte tar mer än 10 minuter att ta 
sig dit (78 %). De flesta tar sig dit till fots (76 %) 
eller på cykel (32 %), men det är även en relativt 
stor andel som tar bilen (24 %). 

De grönområden som besöks vid utflykter på 

helgen eller på lediga dagar är ofta belägna lite 
längre bort. De flesta har svarat att det tar upp till 
20 minuter att komma dit (56 %) och i dessa fall 
är det i större utsträckning en resa som görs i bil 
(81 %). 

Hembygdsparken är det område som i särklass 
nämns mest som utflyktsmål. Därutöver är Kro-
noskogen, olika platser längs kusten, Djurholmen, 
Västersjön och Rössjön populära utflyktsmål 
inom kommunen. Många nämner också platser 
utanför kommunen såsom Kullaberg, Hovs hal-
lar, Grevie backar och Skäralid.    

Deltagarna fick också frågan om det finns några 
områden som de av olika anledningar inte besök-
er trots att de egentligen skulle vilja och i så fall 
av vilken anledning. I svaren nämns att det finns 
en hel del områden utanför tätorterna som inte 
används för att biltransport krävs för att ta sig dit.  
Den svarande har antingen inte tillgång till bil 
eller anser att det är alltför tid- och resurs-
krävande att ta sig dit. 

Områden som upplevs som stökiga och påverka-
de av trafiken runt omkring är  t ex Stadsparken 
och Tegelbruksparken. 

Många uttrycker glädje och stolthet över grönom-
rådena i kommunen och den variation av grön-
områden som finns. Många skriver också att det 
är viktigt att de grönområden som finns bevaras. 
Det uttrycks en viss oro för att deras favorit-
områden ska försvinna eller misskötas.
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stapeldiagramet visar vad deltagarna svarade på frågan ”Varför besöker du detta grönområde?”. Det var 
möjligt att välja flera alternativ och att själv formulera en anledning. Resultatet kan användas i planering 
av nya grönområden eller utveckling av befintliga.
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Blomsterklätt räcke vid Rönne å, foto Jessica Krantz.
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Ängelholm centralort
I Ängelholms centralort bor det ca 23 789 personer, varav 34 % bor i småhus. Det 
finns god tillgång till parkmark och de allra flesta har grönområden med god kvalitet 
inom rimligt avstånd från bostaden. 

I de mest centrala delarna av staden finns det dock endast ett fåtal grönområden. 
De är dessutom begränsade i storlek och utan förbindelser mellan varandra. Det gör 
att alla parker här kan betraktas som värdefulla ur ett socialt perspektiv. Det medför 
också att det är viktigt att satsa på stadsträd som skapar grönska mellan områdena.  

Rönne å och dess gröna kanter är en stor resurs i grönstrukturen, eftersom ån sling-
rar sig genom staden och ger grön-blåa vyer från många håll. Å-promenaden är ett 
samlingsnamn för det gång- och cykelstråk som sträcker sig längs den del av Rönne å 
som flyter genom Ängelholms innerstad. Leden utgörs av en grusgång och det är ett 
populärt promenadstråk. Men leden behöver utvecklas, vilket också pågår i kommun-
ens arbete vid Rönne å. Andra viktiga leder är Kattegattleden och Skåneleden.

Kuststräckan och dess stränder bildar naturligtvis också ett stort rekreationsområde. 
Men de ligger mer avskilt från centrala Ängelholm. Järnvägen utgör en barriär i cen-
tralorten mellan staden och kusten. Ett planarbete vid stationsområdet pågår för att 
förbättra kopplingen mellan stad och hav. 

Kronoskogen (nr 49), strandskogen (nr 48) och Vegeholms strandskog (nr 52) bildar 
ett sammanhängande grönområde som erbjuder möjlighet för rekreation mycket 
nära staden. Eftersom staden österut är omgiven av åkermark är tillgången på större 
naturområden betydelsefull. 

Tillsammans med Nybroskogen (nr 44), Hembygdsparken (nr 45), Thorlundskogen 
(nr 46), Heliga korsets kapells kyrkogård (nr 47) och Vallhallskogen (nr 43) utgör om-
rådet en stor del av stadens grönstruktur och det är viktigt att dessa områden förblir 
sammanhängande.

Området längs Skörpabäcken (nr 51) och området längs med Rönne å vid Kungs-
gården (nr 50) utgör de  större naturområdena i de östliga delarna av staden. De kan 
utvecklas dels genom att förbättra kopplingen till våtmarken på andra sidan Kungs-
gårdsleden och dels genom att förbättra värdeinnehållet i området.  

Enkätsvar
45 personer svarade på enkäten som delades ut på workshopen i Ängelholms central-
ort. De områden som besöktes mer frekvent visade en stor bredd. Det var framför-
allt större grönområden som Kronoskogen (nr 49) och Hembygdsparken (nr 45) 
samt olika platser vid kusten och längs Rönne å som nämndes.  

Nyckelområden
Nyckelområdena på kartorna på de två kommande uppslagen är markerade med en 
siffra, som hänvisar till beskrivningarna som återfinns på de kommande sidorna. 
Totalt har 52 nyckelområden klassats i Ängelholm. Kartan på uppslaget på sidorna 
20-21 redovisar nyckelområdenas kategorier. Kartan på uppslaget på sidorna 22-23 
redovisar klassningen i nyckelområdena. 
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Inventering och klassning av nyckelområden i Ängelholm centralort

Mindre än 1 hektar 

1. Vid Blåklintsvägen   ca 0.7 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen 

Grönområdet består av en gräsyta och grova träd, utan tillgänglighet. Skogen har höga värden i form av 
det artrika och det vilda.

     Klass II

2. Vid skyttegatan    ca 0.5 hektar

Kategori: Park, skog    Markägare: Kommunen  

Skogen rymmer en lekplats. Här finns gräs, små buskar och björkar. En gång- och cykelväg går genom 
området. Området har höga värden i form av det gröna torget, det lekfulla och det rofyllda. 

     Klass II

3. Vid stigmansgatan   ca 0.2 hektar

Kategori: Park     Markägare: Kommunen 

Parken består av en gräsyta, omgiven av träd på tre sidor och privat trädgård längs med en långsida. 
I parken finns en asfalterad yta och boulebana. Den finns två stora mål på gräsytan. Parken har höga 
värden, som består av det gröna torget. 

     Klass III

4. Vid torpgatan    0.8 hektar

Kategori: Park     Markägare: Kommunen  

Parken består av två gräsytor samt en gång- och cykelväg. Här finns dungar av buskar och träd. Om-
rådet är lätt kuperat speciellt på den södra delen. Värdena i parken upplevs i form av det gröna torget, 
det lekfulla och det rofyllda. 
 
     Klass II

E X

sE X

sE X

sE X

s
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5. Mellan thorslundsskogen  ca 0.4 hektar
    och Violgatan

Kategori: Gröning    Markägare: Kommunen  

Gröningen består av en gräsyta med planterade träd på rad längs med ena långsidan. Den andra långsid-
an har Thorlundsskogen som bakgrund. Det finns enstaka större träd i båda kortsidorna. På gräsytan 
finns mål för bollsport. En lekplats och en gång- och cykelväg finns i området. Värdet i området består 
av det gröna torget. 

     Klass III

6. Vid Idrottsgatan    ca 0.6 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen 

Scouterna har sin stuga i skogen, vid Scoutstigen. Det finns en gräsgång genom området, som används 
som passage för att komma till gång- och cykelvägen. Annars finns inga direkta stigar, men nertrampade 
områden. Vid scoutstugan finns bänkar, papperskorgar och belysning. Området har höga biotopiska 
värden. Skogen har höga värden som består av det artrika, det lekfulla, det rofyllda och det vilda. 
 
     Klass II

7. Mellan Idrottsgatan  ca 0.3 hektar
    och rönneholmsgatan 

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen 

I skogen finns storvuxna träd, övervägande bok. Området används framförallt som passage. 

     Klass II

8. Danielslundsparken  ca 0.2 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen 

Parken innehåller en rhododendronplanering och sommarblommor. En gångväg med bänkar går genom 
parken. 

     Klass II

sE X

sE X

sE X

skE
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9. Vid arbingatan    ca 0.4 hektar

Kategori: Gröning, park, skog  Markägare: Kommunen 

Gröningen vid Arbingatan består av två skogsområden, med en lugn bilväg i mitten. Det går en stig på 
västra sidan. 
     
     Klass II

10. nya torg    ca 0.4 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen  

Grönområdet gränsar till en parkering. Här finns en frodig park med lekplats. En gångväg går runt 
parken och det finns möjlighet att gå mellan buskagen i mitten av parken. I parken finns även en boule-
bana. Nya torg är totalt sett idag en yta som till hälften består av en park och till hälften av en bil-
parkering. Parken omgärdas av gatuträd. 

     Klass II

11. stadsparken    ca 0.3 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen 

Ängelholms stadspark är en förhållandevis liten stadspark. Där finns perennrabatter och en fontän. 
Den ligger i direkt anknytning till Storgatan och används därför mycket. Där finns både gräs och bän-
kar att sitta på. Ett stort trädbestånd domineras av sex stycken knappt 80-åriga lindar, som ramar in 
södra sidan. Stadsparken innehåller även japanska körsbärsträd, en äkta kastanj, en stor ginkgo och en 
hästkastanj. Parken har höga värden i form av det festliga, det kulturella och det rofyllda. 

     Klass I

Motivering klass I:  Parken är den enda stadsparken i Ängelholm.

12. Ängelholms kyrkogård  ca 0.5 hektar

Kategori: Kyrkogård    Markägare: Kyrkan  

Kyrkogården är centralt placerad, men upplevs ändå som en rofylld plats. Den används även som 
passage. Det finns många storvuxna träd i kyrkogården. 

     Klass I

Motivering klass I: Kyrkogården har höga ekologiska, kulturella och sociala värden.

sE X

skE

skE

E
sk
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13. aktivitetsyta &   ca 0.2 hektar
      rådhustäppan

Kategori: Park     Markägare: Kommunen  

Allaktivitetsytan anlades år 2012. Den har tränings- och lekelement på blå gummibeläggning. Det finns 
bänkar runt om. Det centrala läget gör området till en bra mötesplats. Detsamma gäller för Rådhus-
täppan. Runt platsen finns också stora träd. Grönområdet har höga värden i form av det festliga och det 
lekfulla.  

     Klass II

14. rosentäppan    ca 0.1 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen  

Täppan består av en liten park med perennrabatter och en staty. Fontänen bidrar till att ta bort ljudet 
från gatan. Det är en intim park som skapar en paus från stadsmiljön. Denna intima atmosfär bör 
bevaras, då Rosentäppan är en av få parker med den karaktären. Området har värden i form av det kul-
turella och av rofylldhet.

     Klass II

stadsparken, foto Millan Hagström.

skE

skE
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15. Vid thulintunneln   ca 0.6 hektar 

Kategori: Grönt stråk, park  Markägare: Kommunen 

Grönområdet består av en gräsyta med en gång- och cykeltunnel under Kristian II:s väg. Gräsytan 
sluttar ner mot Rönne å. Det finns buskar och träd i åkanten, som skymmer det mesta av sikten mot 
vattnet. Det finns fina solitära träd nära baksidan av befintlig byggnad. Området har höga värden som 
består av det artrika.  
 
     Klass II

16. Vita räck/tullportsplatsen  ca 0.6 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen 

Parken är belägen vid Rönne å och utgör en del av å-promenaden. Området är omtyckt för picknick. 
Den består av två separata rum med planteringar och bänkar. Det finns en mycket brant gång och 
trappa ner. Parken har de senaste åren genomgått en stor ansiktslyftning. Flera träd har planterats och 
vissa gamla har fått större utrymme. Här finns kaukasisk vingnöt och stora bokar, som troligtvis är över 
100 år gamla. Tillgängligheten till parken är låg. Områdets värde består främst i form av det rofyllda.
       
     Klass I

Motivering klass I: Parken har höga ekologiska, kulturella och sociala värden.

sE X

skE

Aktivitetsyta vid biblioteket, foto Millan Hagström.
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17. lekplats i Epadalen  ca 0.5 hektar

Kategori: Lekplats, park  Markägare: Kommunen

Grönområdet består av en lekplats vid sjukhuset och i bostadområdet Epadalen. Områdets värde består 
i det lekfulla.

     Klass II

18. Vid landhövdingevägen  ca 0.5 hektar
      på Villan

Kategori: Bostadsgård, park, skog Markägare: Kommunen 

I grönområdet finns en hundrastplats, en liten lekplats med en gunga och en sandlåda. Det finns en grill 
och bänkar vid lekplatsen. I området finns en passage med träd och buskar. En gång- och cykelväg  går 
mellan området och bostadshusen på andra sidan. Områdets värde består av det gröna torget.

     Klass II

Vita räck, foto Millan Hagström.

sE X

sE X
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19. Vid skimmelgatan   ca 0.5 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen 

Grönområdet består av en stor ny lekplats, med många olika redskap på både hård och mjuk yta. Den 
är delvis handikappanpassad. Det finns mål både på asfaltsyta och gräsyta. Vissa delar är fuktiga. Om-
rådet har höga värden som består av det gröna torget och det lekfulla.  

     Klass II

Mellan 1 och 10 hektar

20. FBu-lägret   ca 2 hektar

Kategori: Naturområde  Markägare: Kommunen

Naturområdet består av en hed med mossa och några enstaka träd. Områdets värde består av det vilda.

     Klass III 

21. sven Johns udde  ca 2 hektar

Kategoi: Naturområde   Markägare: Kommunen

Naturområdet är beläget vid kusten. Intill området går Skåneleden. Området är en samlingsplats för 
grillning, majbål etc. Områdets värden består av det vilda.

     Klass I

Motivering klass I: Strandnära naturområde utmed kusten, med höga sociala värden.

22. lövängsparken   ca 2 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen

Området består av en nyanlagd park i form av en hed med planering av tall och en. Det finns en stig 
och bänkar i parken. Dess värde består av det gröna torget. 

     Klass II 

skE

sE X

sE X

sE X
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23. rönne ås mynning   ca 7 hektar

Kategori: Naturområde  Markägare: Kommunen och privat

Området består av stränderna längs Rönneå från hamnen till Ängsvägen. Mynningsområdet, som är 
kraftigt påverkat av hamnområdet, har trots detta en rik och omväxlande natur. Klitterna ut mot havet 
med dess karga vegetation avlöses tvärt av en frodig vass- och örtvegetation längs ån. Stora delar kan 
helt översvämmas vid högvatten. Det finns ett mycket rikt fågelliv i anslutning till vassar och alkärr. 
Partierna utmed ån fungerar som strövområde för de närboende och är flitigt utnyttjat för sportfiske. 
De finns höga värdena i området som består av det artrika och det vilda.  

     Klass I

Motivering klass I: Naturområde utmed Rönne å, med höga sociala värden.

24. adolfsfält   ca 4.3 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen

Parken består av gräsytor med träddungar. I parken finns en bollplan och en basketplan. Där finns 
också en gräsplan och en lekplats. Genom parken går en belyst gångväg.

     Klass II

sE X

Rönne ås mynning, foto Lillemor Gesterling.

skE
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25. Vid solrosvägen   ca 3 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen 

Denna täta skog upplevs betydligt större än vad den är p g a den kuperade terrängen. Det finns många 
stigar genom området, som används som rastområde av brukshundsklubben. Skogen har höga värden 
som består av det artrika, det lekfulla, det rofyllda, det rymliga och det vilda.  

     Klass II

26. Havsbaden   ca 7 hektar

Kategori: Lekplats, rekreations- Markägare: Kommunen
     område, skog

Grönområdet i Havsbaden består av en skog, en lekplats, en bollplan och en tennisbana. Det finns stig-
ar i området. Områdets värden består av det gröna torget, det lekfulla och det vilda.

     Klass II

27. rönnevik    ca 1 hektar

Kategori: Park     Markägare: Kommunen  

Parken har en minigolfbana, en paviljong, planteringar och bänkar. Den utgör en del av å-promenaden. 
Parken har höga värden som består av det rofyllda, det lekfulla, det gröna torget och det festliga.
 
     Klass II

28. Vid sportstigen/Växthusen ca 3.3 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen 

Grönområdet består av en högvuxen skog med blandade trädslag, mest bok. I den norra delen av om-
rådet finns växthus, som ska rivas. Området upplevs som tyst och fridfullt. En cykelstig och en stig går 
genom skogen. Området har höga värden som består av det vilda, det artrika och det rymliga. 

     Klass I området vid växthusen
     Klass II södra delen av området

29. lilla planteringen   ca 3 hektar

Kategori: Park     Markägare: Kommunen 

Grönområdet består av gräsytor, bänkar samt en gång- och cykelväg. Där finns en skogsdunge, staket 
med mål för bollsport. Olika träd har planterats de senaste 10 åren: bl a turkisk ek, tulpanträd och grå 
valnöt. Det är en lättillgänglig park. Områdets värden består av det rofyllda och det gröna torget.  

     Klass II skE

sE X

skE

sE X

sE X
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30. Håve-gropen   ca 3 hektar

Kategori: Naturområde  Markägare: Kommunen 

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. 

     Klass II

31. Järnvägsparken   ca 1.5 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen 

Parken är belägen mellan Rönne å och järnvägsstationen. Parken bidrar till att skapa en grön entré till 
Ängelholm. Den är, till ytan, Ängelholms största centrala park. Här finns ett omfattande trädbestånd 
och en stor artrikedom. Närheten till Rönne å gör också att miljön upplevs som mycket tilltalande. Park-
en används för promenad. En skulptur finns vid stationen. Ett planprogram för stationsområdet håller 
på att tas fram, där järnvägsparken ingår. 

     Klass I närmast Rönne å och Sockerbruksskolan
     Klass II närmast stationen 

Motivering klass I: Tilltalande park utmed Rönne å.

Rönne å sedd från Järnvägsparken, foto Millan Hagström. 

skE

sE X
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32. Mellan rönne å   ca 4 hektar
      och Gåsahalsvägen

Kategori: Park    Markägare: Kommunen 

Parken består av en gräsyta med träd på rad längs Gåsahalsvägen och träddungar. Här finns en fotbolls-
plan, basketplan med staket runt och en ny skatepark. En grusväg leder till gång- och cykelvägen längs 
Rönne å. Området har höga värdena, som består av det gröna torget.

     Klass II

33. Vid Bäckagatan   ca 2 hektar 

Kategori: Gröning, skog  Markägare: Kommunen 

Grönområdet utgör en igenvuxen skogsareal, som leder upp till en gröning i villaområde. En gång- och 
cykelväg går längs med och utgör en del av Lergöksrundan. 

     Klass II 

34. Mellan nyhemsgatan   ca 3 hektar
      och nyhemsleden 

Kategori: Park    Markägare: Kommunen 

Parken består av en gräsyta, som är inramad av höga träd. Den sluttar neråt på västra sidan och kan 
användas till pulkaåkning. Det går en gång- och cykelväg genom området. Frisbeekorgar är utsatta 
och utgör en del av frisbeebanan på Skörpabäcksområdet. Området värden består främst av det gröna 
torget.

     Klass III 

35. tegelbruksparken   ca 2 hektar

Kategori: Park     Markägare: Kommunen  

Parken anlades 2006. Idag används den i första hand som passage, med goda möjligheter för paus på 
en bänk. Det finns för mycket trafik runt omkring för att uppleva rofylldhet. För passerande fungerar 
parken som betraktelseobjekt. Här finns nyplanterade bestånd av körsbärsträd och ullungrönnar, men 
här finns också äldre lindar mot Östra vägen och Åsbogatan. 

     Klass III

E X X

sE X

skE

sE X



35(88)GRÖNSTRUKTURPLAN 20XX-20XX

36. luffarskogen   ca 2 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen 

Luffarskogen är ett skogsområde med bokskog samt stigar och bänkar. Kristian den II:s väg utgör en 
barriär. Skogen har höga värden i form av det vilda. 

     Klass II

37. utmed järnvägen  ca 7 hektar

Kategori: Gröning, skog  Markägare: Kommunen

Grönområdet är beläget längs med järnvägen och intill Södra Utmarkens skola. Skogsområdet vid vallen 
utmed järnvägen utgör ett visuellt skydd mot buller. I området finns en stig med belysning och en 
öppen gräsyta. Områdets värden består av det gröna torget och det lekfulla.

     Klass II 

Luffarskogen, foto Millan Hagström.

sE X

sE X
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38. längs med kullavägen ca 6 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen

Skogen längs med Kullavägen rymmer naturliga stigar. Områdets värden består av det vilda.

     Klass II 

39. Vid järnvägen och   ca 3 hektar
      kamomillgatan

Kategori: Park, skog   Markägare: Kommunen 

Grönområdet är beläget längs med järnvägen. Här finns gräsytor med gräs, skog, träddungar samt en 
gång- och cykelväg. Det finns en asfalterad basketbana på gräsytan. Det finns nyplanterade träd längs 
med gång- och cykelvägen. Inom ett staket finns ett område fuktig yta med träd och buskar. Området 
har höga värden i form av det artrika, det gröna torget, det rofyllda och det vilda.

     Klass II

40. park i södra utmarken    ca 1 hektar

Kategori: Lekplats, park  Markägare: Kommunen

Området består av en gräsplan och en lekplats. Det går stigar genom omårdet. Parken har höga värden 
som består av det gröna torget och del lekfulla.

     Klass II 

41. södra utmarken   ca 9 hektar

Kategori: Naturområde  Markägare: Kommunen 

Naturområdet består av ett stort flackt sandområde, ca 1 km från kusten. Här finns ett öppet fält om-
givet av skog som avgränsas av järnvägen i sydost. Stora delar av området hålls öppet genom hästbete. 
En torrängsflora har etablerat sig med hedblomster som är fridlysta i hela landet. Slitage, storm och 
torka gör att en del av marken blir blottad. En annan del av marken har mycket sparsam vegetation. 
Insektsfaunan är därför särskilt artrik i området. Många steklar finner bo och äggläggningsplats i den 
varma blottade jorden. Fjärilsfaunan är rik och 2006 noterades 12 olika arter. En BMX-bana har anlagts 
bredvid området.

     Klass I

Motivering klass I: Del av ett större sammanhängande rekreationsområde. 

sE X

sE X

E X s
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42. söder om kulltorp  ca 2 hektar

Kategori: Gröning, skog  Markägare: Kommunen

I det bostadsnära grönområdet finns grus- och gränsplaner och en skog som vetter ut mot åkermarken. 
Området har höga värden i form av det artrika, det gröna torget, det lekfulla och det vilda. 

     Klass  II

större än 10 hektar

43. Vallhallskogen   ca 35 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Privat  

Skogsområdet består framförallt av lövskog med hedskogskaraktär. I vissa partier finns tall. Rena 
bestånd av björk och bok förekommer. Området är artrikt, med undantag för bokskogspartiet i norra 
delen. Sluttningen mot Rössjöholmsån är fuktig och på några ställen finns grundvattenläckage. Längs ån 
finns företrädesvis ett brett bälte med högörtvegetation och alkärr. Fyra gravhögar från bronsåldern
ligger på en linje vid västra delen. Mindre gravhögar finns i norra delen. Vid inventering har några 
sällsynta arter noterats. Här finns ett rikt fågelliv i de fuktigare partierna. Det finns höga värden i skogen 
som består av det artrika, det kulturella, det lekfulla, det rofyllda och det rymliga. 

     Klass I södra delen av skogen
     Klass II norra delen av skogen

Motivering klass I: Skogen har höga ekologiska, kulturella och sociala värden.

44. nybroskogen    ca 68 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Privat  

Ett blandskogsområde. Området gränsar mot Rönne å. Gång- och cykelvägen ”Flygarstigen” går genom
området längs med järnvägen. I området finns en belyst motionsslinga, en styrkestation och en ten-
nisbana vid roddklubben. Mot Rönne å tar alskogen och dess kärr vid. Alkärren och ön Rönneholm är 
nyckelbiotoper, enligt Skogsstyrelsen. Skogen har höga värden som består av det artrika, det lekfulla, det 
rofyllda, det rymliga och det vilda. Inom ramen för utvecklingen av Rönne å planeras gångleder med 
fler faciliteter. Reningsverket kan komma att utvidgas mot ån. 

     Klass I

Motivering klass I: Ett större sammanhängande rekreationsområde.

sE k

sE X
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45. Hembygdsparken   ca 19 hektar

Kategori: Gröning, park, skog  Markägare: Kommunen 

Hembygdsparken är ett av en av Skånes mest besökta turistattraktioner med omkring 300 000 besök-
are per år. Park är omgiven av skog. Här finns djur, serveringar, lekplats, scen, anordnar för idrott och 
naturanknytna aktiviteter o s v. Parken är gratis att besöka. En gröning, Tullakrok, finns vid ån. Vid en 
fågelö med bl a mandarinand. I området finns även Sångarnas hus med trädgård. En begravningsplats 
för smådjur finns i ”Pytteskogen”. Området har höga värden som består av det artrika, det festliga, det 
gröna torget, det lekfulla, det rofyllda, det rymliga och det vilda. Området kan utvecklas genom musei-
byggnader och utbyggnad av befintliga aktiviteter. En Upzone-anläggning är nyligen anlagd i skogen.

     Klass I

Motivering klass I: Hembygdsparken har höga ekologiska, kulturella och sociala värden.

46. thorslundsskogen   ca 15 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen  

Grönområden består av ett skogsområde, med gång- och cykelvägar. Det finns bänkar för pauser. 
Lergöksrundan är skyltad genom området. Området har höga värden som består av det rofyllda, det 
rymliga och det vilda.
 
     Klass I

Motivering klass I: Ett stadsnära större sammanhängande rekreationsområde.

47. Heliga korsets kapells  ca 12 hektar
      kyrkogård

Kategori: Kyrkogård    Markägare: Privat   

Kyrkogården är mycket fridfyll och välskött. I grönområdet finns många stora träd och ett ”orört” om-
råde med vildvuxet gräs och tallar. Kyrkogården är fint placerad med Thorslundsskogen som bakgrund. 

     Klass I

Motivering klass I: Kyrkogården har höga ekologiska, kulturella och sociala värden.

skE
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48. Ängelholms strandskog  ca 155 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Privat  

Området innehåller sandstrand, flygsanddyner, tallskog, granskog och blandlövskog. Eftersom sand-
flykten var ett stort problem på 1500 -, 1600- och 1700- talen påbörjades plantering av skog för att för-
hindra att sanden skulle flyga in i staden eller ut på åkrarna. Närmast havet planterades bergtall, därefter 
tall med björk. Det förekommer små partier med gran samt enstaka ek och asp. Ytterst mot havet växer 
endast några få arter. Innanför har det, parallellt med kusten, bildats en sammanhängande stabil dynve-
getation. Vid dynerna förekommer lågpartier med fuktig mark. Det finns höga geologiska och biologis-
ka värden knutna till det unika dynlandskapet. Landskapet består av 10 m höga sanddyner varav en del 
är öppen sand. Det finns en orörd tallskog. Området har rikligt med vandringsleder och det är en härlig 
badstrand, som används av många och drar turister. Strandskogen är ett naturreservat, med skötselplan. 
Området har höga värden som består av det artrika, det lekfulla, det rofyllda och det rymliga. 

     Klass I

Motivering klass I: Strandskogen har höga ekologiska, kulturella och sociala värden.

skE

Ängelholms strandskog, foto kommunens bildbank.
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49. kronoskogen    ca 197 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Privat   

Skogen är belägen innan för strandskogen och består av ett större område med produktionsskog av 
gran, tall, ek och björk samt en mindre del av äldre tall i den östra delen. Kärr och diken ger möjlighet 
till en omväxlande samt rik flora och fauna. Området genomkorsas av stigar och olika motionsspår. 
Spåren utgår från Råbocka camping. Tillsammans med Ängelholms strandskog och Vegeholmsskogen 
bildar dessa ett större friluftsområde som användes flitigt av Ängelholmarna för motion, promenad, 
hundrastning, svampplockning m m. Skogens storlek tillsammans med det tätortsnära läget skapar en 
unik kvalitet. Områdets höga värden som består av det artrika, det lekfulla, det rofyllda och det rymliga.

     Klass I väster om Banskolevägen
     Klass II öster om Banskolevägen

Motivering klass I: Ett större sammanhängande rekreationsområde.

50. längs med rönne å   ca 13 hektar
      vid nya kungsgården

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen 

Grönområde består av en skog, som går ner till Rönne å. Det går en gång- och cykelväg genom om-
rådet längs med ån, Nyhemsbron kopplar området till andra sidan. Det finns höga värden i området i 
form av det artrika, det rofyllda och till viss del det vilda. 

     Klass II

51. skörpabäcken    ca 21 hektar

Kategori: Naturområde  Markägare: Kommunen 

Naturområdet består av gräs, vilda blommor, mindre träd och buskar. Det går gång- och cykelvägar ge-
nom halva området. Det finns korgar utsatta för frisbeegolf. En bäck rinner genom området. Området 
höga värden i form av det artrika, det lekfulla och det vilda. Naturområdet har potential att utvecklas 
genom våtmarker. 

     Klass IIsE X

sE X

sE X
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sE X

Rönne å i höstfärger, foto Daniel franzen.

52. Vegeholms strandskog  ca 115 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Privat  

Området utgör ett ca 2,5 km långt kustområde. Det rymmer en sandstrand, flygsanddyner och tallskog 
med inslag av lövträd. Flygsanddynerna är mer eller mindre vegetationsklädda. Kustdyner bildas i direkt 
anslutning till havskusten. De är beroende av vegetation som sandrör och strandråg. Innanför strand-
linjen finns ett strandplan som är av varierande i bredd. Ytterst mot havet växer endast några få växter 
som saltarv, marviol och sodaört. Där sandrör och strandråg växer avsätts sand och gräsens förmåga att 
snabbt växa upp genom översandningen gör att en sanddyn bildas. Så småningom bildas flera parallella 
dyner innanför varandra. Nedbrytning och uppbyggnaden pågår ständigt. Ett dynsystem har bildats. 

     Klass I

Motivering klass I: Ett större sammanhängade rekreationsområde utmed havet.
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Motionsslingan, foto Millan Hagström.
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hjärnarp
Hjärnarp är beläget norr om Ängelholm utmed E6:an och har ca 1 071 invånare, 
varav ca 74 % bor i småhus. Den största delen av bostadsbebyggelsen och service-
funktionerna ligger öster om motorvägen medan kyrkogården, idrottsplatsen och ett 
skogsområde med elljusslinga ligger på den västra sidan. 

Det finns ett större sammanhängande parkområde i villabebyggelsen på den östra 
sidan (nr 10). Området är sammanhängande med naturområdet längs med Lerbäcken 
(nr 14), men skärmas av med staket, träd och buskar. 

Torget (nr 3) är en uppskattad mötesplats, som tyvärr domineras av trafik. Samtidigt 
ger Mejeridammen (nr 2) en vacker vy, som dock är inte tillgänglig. Även naturom-
rådet längs Lerbäcken (nr 14) är svårtillgängligt ifrån den södra delen. Det finns där-
för många möjligheter att förbättra tillgängligheten till grönområden omkring cen-
trala Hjärnarp. Där finns också ett stort och öppet grönområde söder om biblioteket 
(nr 11).

Enkätsvar
44 personer svarade på enkäten som delades ut på workshopen i Hjärnarp. Svaren 
visade att Hjärnarpsborna är stolta över de skogsområden som ligger omkring orten 
vid Hallandsåsen och att dessa används flitigt för rekreation. Likaså är skolskogen 
i de sydöstliga delarna (nr 15) samt motionsslingan norr om idrottsplatsen (nr 12) 
flitigt besökta. 

Hjärnarpsborna uppskattar också närheten till Västersjön och besöker ofta områdena 
däromkring. 

Nyckelområden
Nyckelområdena på kartorna på nästa uppslag är markerade med en siffra, som 
hänvisar till beskrivningarna av området på de kommande sidorna. Totalt har 15 
nyckelområden klassats i Hjärnarp. Kartan på sidan 44 redovisar nyckelområdenas 
kategorier. Kartan på sidan 45 redovisar klassningen av nyckelområdena.

h
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sE X

Inventering och klassning av nyckelområden i Hjärnarp 

Mindre än 1 hektar 

1. Vid Harnackavägen   ca 0.4 hektar

Kategori: Gröning   Markägare: Kommunen 

Gröningen består av ett område med gräs, små buskar och träd. Fotbollsmål är uppsatta i det höga 
gräset. En upptrampad väg går ner till Lerbäcken. Områdets värden består av det artrika, det lekfulla, 
det rymliga och det vilda.  
     
     Klass II 

2. Mejeridammen    ca 0.3 hektar

Kategori: Rekreationsområde  Markägare: Privat        

Mejeridammen är belägen i centrala Hjärnarp. Det går ett staket längs med Boarpsvägen, som gör om-
rådet otillgängligt och främst till en upplevelse för trafikanter. Området är värdefullt som våtmark.

     Klass IIskE

Mejeridammen, foto Millan Hagström.
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Torget i Hjärnarp, foto Millan Hagström.

skE

3. torget i Hjärnarp   ca 0.1 hektar

Kategori: Torg     Markägare: Kommunen 

Torget består av en hårdgjord yta av kullersten med ett centralt placerat konstverk. Bänkar och mindre 
träd är placerade i halvcirkel runt om platsen. Bakom bänkarna finns små björkar på en gräsvall som 
sluttar ner mot torget i södra delen av området. Området har höga värden i form av det kulturella, som 
mötesplats. 

     Klass II 

4. Vid askehusvägen   ca 0.4 hektar

Kategori: Grönt stråk, park  Markägare: Kommunen 

Grönområdet består av en gräsyta samt en gång- och cykelväg. I området finns några enstaka träd och 
buskar. 

     Klass III E X X



48(88) GRÖNSTRUKTURPLAN 20XX-20XX

skE

sE X
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5. Vid liehusvägen   ca 0.1 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen 

Skogsområdet är tillgängligt från gång- och cykelstigen på den norra sidan. Där finns en liten gräsyta, 
några stora träd och buskar. 

     Klass III 

6. Vid smedjehusvägen och  ca 0.4 hektar
    sänkehusvägen

Kategori: Park    Markägare: Kommunen 

Grönområdet består av gräsytor och av gång- och cykelvägar. Det finns enstaka stora träd och en stor 
lekplats i den norra delen. Det finns en liten kulle uppemot en av villatomterna. Området är en sam-
lingspunkt för villakvarteret, för t ex midsommarfirande. Parken har höga värden som består av det 
gröna torget, det lekfulla och det rofyllda. 

     Klass II 

7. Vid förskolan karika  ca  0.7 hektar

Kategori: Gröning    Markägare: Kommunen 

Grönområdet består av en gräsyta och en gång- och cykelväg som går genom gräsytan. Området är 
inramat av träd och buskar samt villaträdgårdar. En dunge med buskar och träd finns på östra sidan av 
gång- och cykelvägen. Förskolan har en lekplats som inte är allmäntillgänglig innanför ett lågt staket. 
Områdets värde består av det gröna torget.  

     Klass III

Mellan 1 och 10 hektar

8. Hjärnarps kyrkogård   ca 2 hektar

Kategori: Kyrkogård   Markägare: Kyrkan  

Kyrkogården är till största delen är belägen öster om Hjärnarpsvägen, men en mindre del ligger väster 
om vägen. Det finns en ensidig kastanjeallé längs norrsidan. Kyrkogården saknar små intima rum där 
besökande kan få plats till ro. Kyrkan har en restaureringsplan för området.  

     Klass I

Motivering klass I:  Kyrkogården har höga ekologiska, kulturella och social värden. 

E X X



49(88)GRÖNSTRUKTURPLAN 20XX-20XX
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9. Vid allegården    ca 1 hektar

Kategori: Naturområde, park  Markägare: Kommunen 

Området är beläget vid Lerbäcken och består av en gräsyta och träd vid bäcken. Området har höga 
värden som består av det lekfulla, det rofyllda och det vilda.

     Klass II

10. Vid Brödragårdsvägen  ca 2  hektar
       och Harnackavägen

Kategori: Gröning, park   Markägare: Kommunen 

Den östra delen av området består av en gräsyta med en lekplats. Parken ligger undangömd bakom en 
trädrad. I den norra delen, mot Lerbäckenområdet, finns en gång- och cykelväg samt staket. Den västra 
delen av området består av gräsytor och gång- och cykelvägar samt Brödagårdsvägen. En del av ytan 
nyttjas till bollsport och mål. Området mellan dessa är kuperat och har bänkar som står framför små 
träd på höjder på båda sidorna om gång- och cykelvägen. Där är även stenar utplacerade som konst. 
Området har höga värden som består av det gröna torget, det lekfulla och det rofyllda. Området har 
även värden i form av det artrika, det kulturella och det rymliga.

     Klass II

11. Mellan biblioteket och  ca 4 hektar
      nya rössjövägen

Kategori: Gröning   Markägare: Kommunen 

Området består av en stor gräsyta och en gång- och cykelväg. Det finns träddungar mot Nya Rössjö-
vägen.   

     Klass III

större än 10 hektar

12. Vid idrottsplatsen   ca 21 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Privat  

Skogsområdet inrymmer en gång- och cykelväg samt belyst motionsslinga, som utgår från Idrottsplats-
vägen bakom idrottsplatsen. Skogstypen varierar och det rinner en bäck igenom området. Skogen har 
höga värden i form av det artrika, det lekfulla, det rofyllda, det rymliga och det vilda. 
    
     Klass I

Motivering klass I: Ett större sammanhängande rekreationsområde.

sE X
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13. Boarp    ca 13 hektar

Kategori: Naturområde  Markägare: Privat  

Området är beläget vid Hallandsåsens fot i odlingslandskapet mellan skog och slätt. Det öppna kulliga 
kulturlandskapet rymmer skogsdungar, som bryts av med enstaka hus och utspridda gårdar. Längs den 
vackert ringlande vägen finns betes- och åkermark. Mellan de större moränbackarna och de mindre 
gruskullarna utbreder sig platåer med grus och flacka plan med torvmark. 

     Klass II 

14. lerbäcken    ca 20 hektar

Kategori: Naturområde  Markägare: Kommunen och privat

Området går in som en kil i centrum av Hjärnarp, men är svårtillgängligt. Det går en stig längs med 
bäcken från centrum, som ligger på privat mark. Möjligheten att anlägga en promenadslinga bör ut-
redas. Slingan bör gå in i villaområdet, genom grönområdena vid Brödragårdsvägen, för att integrera 
naturområdet med bostadsområdet. 
 
     Klass I

Motivering klass I: Ett större sammanhängande rekreationsområde.

skE

skE

Vid idrottsplatsen, foto Millan Hagström.
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15. öster om Hjärnarp  ca 21 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen och privat 

Grönområdet består av en skog, som används flitigt till rekreation. I området finns en skolskog som 
används för undervisning av skolan.
 
     Klass IIskE

stig längs med Lerbäcken, foto Millan Hagström.
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solsken på träd, foto Millan Hagström.
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Magnarp och Vejbystrand
Nordväst om Ängelholm ligger Magnarp och Vejbystrand. Områdena har ca 2 703 
invånare, varav ca 68 % bor i småhus. Nya bostadsområden utvecklas på flera platser 
i orterna. 

I orterna finns många mindre skogsarealer och tre större skogsområden: KVS-skogen 
i Vejbystrand (nr 10), skogen vid Magnarps skola (nr 13) och Magnarpsskogen (nr 16) 
intill kusten i Magnarp. Dessa områden utgör viktiga luckor i bebyggelsen och an-
vänds flitigt för rekreation. 

Naturområdet som går igenom orten från väst till öst (nr 14) ligger nedsänkt och är 
ett vått och otillgängligt område. Området har visuellt högt värde i landskapet, men 
fungerar också som en barriär. 

Centralt i Vejbystrand finns ett torg (nr 1) som fungerar som knutpunkt i orten. En 
annan mötesplats är Italienska ängen (nr 4), där samling sker för olika arrangemang 
på sommaren.

Kuststräckan är givetvis en stor tillgång som rekreationsområde för orterna. Där 
finns varierande natur med badstränder, hedar (nr 15) och skog (nr 16). Magnarps 
hamn (nr 7) är en knutpunkt på sträckan. 

Det finns god tillgång till parkmark på orterna, men det finns också kvarter med brist 
på närliggande parkmark. Det finns också korridorer med parkmark och naturmark 
som sträcker sig från kusten och genom orterna. De bör bevaras intakta.

Enkätsvar
39 personer svarade på enkäten som delades ut på workshopen i Magnarp och Vejby-
strand. Det område som besöks oftast är nästan uteslutande olika kustområden: 
framförallt Magnarpsheden (nr 15), Magnarpsskogen (nr 16) och området vid hamn-
en (nr 7). Andra områden som nämns en del gånger är skogen vid skolan (nr 13) och 
Italienska ängen (nr 4).     

Nyckelområden
Nyckelområdena på kartorna på nästa uppslag är markerade med en siffra, som 
hänvisar till beskrivningarna av området som återfinns på de kommande sidorna. 
Totalt har 16 nyckelområden klassats i Magnarp och Vejbystrand. Kartan på sidan 54 
redovisar nyckelområdenas kategorier. Kartan på sidan 55 redovisar klassningen av 
nyckelområdena.
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Inventering och klassning av nyckelområden i Magnarp och Vejbystrand 

Mindre än 1 hektar 

1. torget i Vejbystrand  ca 0.4 hektar

Kategori: Torg    Markägare: Kommunen  

Torget består av stora gräsytor, med spridda träd och små buskar längs kanterna. Det finns också en 
cirkel med gräs och prydnadsplantering med bänkar omkring. Platsen fungerar som knutpunkt för 
orten. Torgets värden består av det festliga, det kulturella och det gröna torget. 

     Klass II

2. Mellan Bergfinksvägen  ca 0.5 hektar
    och Vilohemsvägen

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen  

Grönområdet består av ett litet skogsområde, med en gångväg som går genom området. Skogen har 
höga värden som består av det artrika, det lekfulla och det rofyllda. 

     Klass II

3. Vid Domherrevägen  ca 0.5 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen  

Området består av en liten skog, med en stig som går genom området. Skogen har höga värden i form 
av det artrika, det lekfulla och det rofyllda. 

     Klass I

4. Italienska ängen   ca 0.7 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen  

Parken består av en gräsyta, som är omgiven av högvuxna träd och buskar. Parken är en samlingspunkt, 
speciellt för sommaraktiviteter såsom midsommarfirande. Parken har höga värden i form av det festliga 
och det gröna torget. 

     Klass I

Motivering klass I: Parken har höga ekologiska, kulturella och sociala värden.

skE

skE

sE X

sE X
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sE X

5. Vid Milles väg   ca 0.5 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen  

Grönområdet består av en liten skogsareal, med passage ner till Magnarpsheden. Skogen har höga vär-
den i form av det artrika och det rofyllda. 

     Klass II

6. Vid slånvägen   ca 0.5 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen  

Området består av en liten skog, med genvägar från Vångavägen till Höstvägen och Slånvägen. Områ-
det har höga värden som främst består av det rofyllda. 

     Klass II

7. Vid Magnarps hamn  ca 0.8 hektar

Kategori: Gröning   Markägare: Privat  

Gröningen vid Magnarps hamn består av gräsytor, som används till sommaraktiviteter på sommaren 
och för julgran på vinten. Det fungerar också som parkering till stranden på sommaren. Området har 
höga värden som består av det festliga och det gröna torget. 

     Klass II

Mellan 1 och 10 hektar

8. Vid Clements väg  ca 2 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen  

Området består av två ytor, på var sida av Clements väg. Den största delen är bevuxen av träd, medan 
den andra delen är öppen och består av gräs, vilken är lämplig för bollsport. Parken har höga värden 
som består av det det gröna torget, det lekfulla och det rofyllda. 

     Klass II

sE X

sE X

skX
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9. Vid rönnbärsvägen  ca 2 hektar
     och vid Hallonvägen

Kategori: Gröning, park  Markägare: Kommunen  

Området utgör ett sammanhängande gröning i ett villakvarter. Det består av öppna gräsytor, buskage 
och träd. Det finns en gång- och cykelväg och en lekplats i området. Parken har höga värden i form av 
det gröna torget och det rofyllda. 

     Klass II

10. kVs-skogen i Vejbystrand ca 8 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen  

En del av området kallas Trollskogen och består av tallar. Resterande del består av blandskog. Det finns 
flera stigar i området och bänkar. Området är frekvent besökt av förskolor i Ängelholm. Skogen har 
höga värden som består av det artrika, det lekfulla och det rymliga. 

     Klass I

Motivering klass I: Skogen har höga ekologiska, kulturella och sociala värden. 

skE

KVs-skogen i Vejbystrand, foto Millan Hagström.

sE X
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sE X

11. Vid Ekorrvägen   ca 1 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Privat  

Grönområdet består av en skog med stigar. Skogen har höga värden i form av det artrika, det lekfulla 
och det rofyllda. 

     Klass II

12. Vid ripvägen    ca 3 hektar

Kategori: Gröning, grönt stråk, park Markägare: Kommunen  

Gröningen utgör ett sammanhängande område, med en gång- och cykelväg. Den består av en gräsyta 
med mindre träd, buskage och en lekplats. Det är en samlingspunkt. 

     Klass II

Bäcken i Vejbystrand, foto Millan Hagström. 

skE
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större än 10 hektar

13. Vid Magnarps skola  ca 12 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Kommunen och privat

Det stora skogsområdet skapar en lucka i bostadsområdet. Det används flitigt för rekreation och är 
även viktigt för skolan. Skogen har höga värden i form av det artrika, det lekfulla, det rofyllda och det 
rymliga och det vilda. 

     Klass I norr om Haragårdsvägen
     Klass II närmast skolan

Motivering klass I: Ett större sammanhängande rekreationsområde.

14. längs med bäcken  ca 11 hektar

Kategori: Naturområde, rekreations- Markägare: Kommunen och privat 
                område, skog                                         

Området är beläget längs med en bäck och är bevuxet med träd. Det är till största del fuktigt och otill-
gängligt. Öster om Utsiktsvägen finns ett område med gräs. 
 
     Klass I

Motivering klass I: Ett större sammanhängande område längs med bäcken.

Magnarpsheden, foto Millan Hagström. 

E X X

sE X
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skE

15. Magnarpsheden  ca 20 hektar

Kategori: Naturmark   Markägare: Kommunen och privat

Hela kustzonen i Magnarp har höga naturvärden. Den består av en varierad natur med hedar och 
strandängar. Det finns brister i tillgängligheten vid en trafikerad väg. Heden har höga värden som består 
av det artrika, det rofyllda och det rymliga. Magnarps strandmarker utgör idag ett kommunalt naturre-
servat. 

     Klass I

Motivering klass I: Naturområdet har höga ekologiska, kulturella och sociala värden.
           
 
16. Magnarpsskogen  ca 18 hektar
  
Kategori: Skog    Markägare: Privat  

Grönområdet utgör ett skogsområde mellan Björkhagen och Magnarp, som används flitigt för rekrea-
tion och är en viktig lucka mellan samhällena. Skogen har höga värden som består av det artrika, det 
lekfulla, det rofyllda och det rymliga. 

     Klass I

Motivering klass I:  Skogen har höga ekologiska, kulturella och sociala värden.

skE

Magnarpsskogen, foto Millan Hagström. 
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solsken i skillingeskogen, foto Millan Hagström.
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Munka Ljungby  
Munka Ljungby är den största tätorten i Ängelholm och har cirka 2 960 invånare 
varav 54 % bor i småhus. I den södra delen av samhället ligger ett större industriom-
råde och i den östra delen utvecklas ny bostadsbebyggelse. 

Munka Ljungbybäcken flyter igenom samhället och parken med gång- och cykelväg-
en längs med denna (nr 9) är viktigt för ortens grönstruktur. 

I de centrala delarna finns centrumparken utanför tandläkaren och biblioteket (nr 2), 
som fungerar som samlingspunkt i brist på torgrum. Längs med huvudvägen ligger 
flera grönområden med begränsad tillgänglighet, såsom kyrkogården (nr 7).

Tillgången till parkmark är god i Munka Ljungby. Värdeinnehållet i parkerna är 
generellt sett ganska bra. Här finns tre parkområden som skiljer ut sig från de andra 
orterna med mycket höga värden: parken vid Gästgiveriet (nr 6), parkområdet vid 
Hålvägen (nr 8) och parkområdet vid Sveagatan (nr 10). De två sistnämnda består av 
både parkmark och skog. 

Naturområdena i Munka Ljungby består av området kring Rössjöholmsån. Mölle-
stigen och motionsslingan (nr 5) är två nyutvecklade stigsystem, som delvis utnyttjar 
samma sträckning längs med vattendraget. De utgör ett mycket uppskattat område 
för rekreation. Därutöver finns Skillingeskogen (nr 11) och Skillinge säteri söder om 
orten. Dessa marker är privatägda och har begränsad tillgång, men besitter stora 
naturvärden. Totalt finns det åtta offentliga lekplatser som är utspridda över orten. 

Prästängens naturreservat ligger cirka tre kilometer från centrum och är ett populärt 
utflyktsmål för invånarna i Munka Ljungby.

Enkätsvar
28 personer svarade på enkäten som delades ut på workshopen i Munka Ljungby. 
Svaren visade att det efterfrågas en central samlingsplats i centrum, såsom t ex torget 
i Hjärnarp. De boende i Hillarp, strax norr om Munka Ljungby, påpekar att de upp-
lever hela bostadsområdet som väldigt grönt.

Nyckelområden
Nyckelområdena på kartorna på nästa uppslag är markerade med en siffra, som 
hänvisar till beskrivningarna av området som återfinns på de kommande sidorna. 
Totalt har 11 nyckelområden klassats i Munka Ljungby. Kartan på sidan 64 redovisar 
nyckelområdenas kategorier. Kartan på sidan 65 redovisar klassningen av nyckelom-
rådena.
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Inventering och klassning av nyckelområden i Munka ljungby

Mindre än 1 hektar 

1. Vid ljunitsgatan   ca 0.2 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen 

Lekplatsen är omgiven av mindre buskar, en gräsyta och en trädrad. Där finns även en paviljong med 
sitt- och grillmöjligheter. Parken har höga värdena som består av det gröna torget och det rofyllda.  

     Klass II 

2. Centrumparken    ca 0.2 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen 

Park består av gräsytor, med stigar och bänkar. Där finns också planteringar med rosor och syren. Om-
rådet har höga värden, som främst består av det festliga.  

     Klass II

3. Mellan Munkhällagatan  ca 0.5 hektar
    och linnégatan 

Kategori: Gröning, park  Markägare: Kommunen 

Grönområdet är delat i två vid Norra och Södra Stetligatan. Den ena delen består av gräs med mål 
utplacerat för bollsport. Den andra delen består av gräsytor med spridda träd, en liten kulle och en 
lekplats. Parken har höga värden i form av det gröna torget, det lekfulla och det rofyllda. 

     Klass II

Centrumparken, foto Millan Hagström.

skE

sE X

sE X
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Mellan 1 och 10 hektar

4. Vid Oxens väg    ca 2 hektar

Kategori: Park, skog   Markägare: Kommunen 

Parken består av en stor gräsyta med en liten lekplats. Det finns en del stora björkar utspridda på gräset 
och några grupper med buskar. Det finns också ett mål för bollsport. Parken har höga värden i form av 
det gröna torget, det lekfulla och det rofyllda. 

     Klass I

Motivering klass I: En park utmed Rössjöholmsån.

5. Möllestigen   ca 9 hektar

Kategori: Grönt stråk, skog  Markägare: Kommunen och privat

Möllestigen utgör en natur- och kulturled nära Rössjöholmsån. Leden går från Nya Mölla, strax ned-
anför Munka Ljungbygården upp till kyrkan, vidare till Lunnamöllan och därefter längs åns västra sida 
till Rössjöfors. Längs sträckan har det funnits fem möllor. Området används flitigt för rekreation. Ett 
projekt pågår i samarbete mellan kommunen, Munka Ljungby-Tåssjö hembygdsförening och Natur-
skyddsföreningen.  

     Klass I

Motivering klass I: Stråket har höga ekologiska, kulturella och sociala värden.

6. Vid Gästgiveriet    ca 4 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen 

Parkens buskar och träd ger en känsla av olika rum. Här finns en lekplats, en asfalterad bana för boll-
sport samt gång- och cykelväg. En sten är placerad i området. Parken har höga värden i form av det 
artrika, det gröna torget, det lekfulla, det rofyllda, det rymliga och det vilda.

     Klass I

Motivering klass I: Ett större sammanhängande rekreationsområde.

7. kyrkogården    ca 2 hektar

Kategori: Kyrkogård   Markägare: Kyrkan  

Kyrkogården är centralt placerad i Munka Ljungby och ligger öppet mot huvudgatan. 

     Klass I

Motivering klass I: Kyrkogården har höga ekologiska, kulturella och sociala värden.

sE X

skE

skE

skE
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8. Vid Hålvägen    ca 1 hektar

Kategori: Park, skog   Markägare: Kommunen 

Området rymmer en stor lekplats, som till viss del är tillgänglighetsanpassad. Lekplatsen är omgiven av 
blandskog med stigar genom. Parken ligger delvis i skugga.
   
     Klass I

Motivering klass I: Ett vackert rekreationsområde.

9. längs med    ca 6 hektar
    Munka ljungbybäcken

Kategori: Grönt stråk, park  Markägare: Kommunen 

Det sammanhängande grönområdet sträcker sig genom Munka Ljungbys sydvästra del. Tofta-
skolans skolgård är till viss del integrerad i grönområdet och tillför aktivitet i den västra delen. Där 
finns också en lekplats och en kulle i den västra delen. Det finns varierad natur längs med bäcken och 
bäcken skymtas. Stråket har höga värden som består av det det artrika, det gröna torget, det lekfulla, det 
rofyllda, det rymliga och det vilda. 

     Klass I

Motivering klass I: Ett större sammanhängande område utmed Munka Ljungbybäcken.

sE X

Bokskog vid sveagatan, foto Millan Hagström.

sE X
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10. Vid sveagatan   ca 1 hektar

Kategori: Park, skog   Markägare: Kommunen 

Området består dels av en skog med stigar längs med Munka Ljungbybäcken och dels av en gräsyta 
samt en lekplats norr om bäcken upp till Sveagatan. Området har höga värden som består av det artrika, 
det gröna torget, det lekfulla, det rofyllda och det vilda. 

          Klass I

Motivering klass I: Ett tätortsnära grönområde utmed Munka Ljungbybäcken.

större än 10 hektar

11. skillingeskogen   ca 31 hektar

Kategori: Skog    Markägarre: Privat

Skogsområdet består av björk, bok, ek, gran och lärk. I området finns raviner och kallsprång. I området 
löper en bäck i en dalgång. Där finns också en damm med laxtrappa. Området har höga värden som 
består av det artrika, det rofyllda och det vilda. 

     Klass II

sE X

Bokskog i skillingeskogen, foto Joachim falck.

kE X
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Kyrkogården, foto Millan Hagström.
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strövelstorp
Strövelstorp är den ort som ligger längst söderut i kommunen. Det bor cirka 1 153 
invånare på orten, varav ca 63 % bor i småhus. Bebyggelsen ligger utstäckt längs med 
huvudvägen och är omgiven av ett odlingslandskap. Motorvägen passerar öster om 
samhället. 

De tillgängliga naturområdena utgörs av ett område kring Örjabäcken (nr 14), Stinas 
skog (nr 11) och ett område vid Torlarpsskogen (nr 9). 

Örjabäcksleden är en vandringsled, längs med Örjabäcken, mellan Strövelstorp och 
Ausås. Den är cirka 4,5 kilometer lång. Som en fortsättning på denna led invigdes 
2005 Vege å-leden, en vandringsled som går utmed Vege å, mellan Strövelstorp och 
Utvälinge. 

Örjabäcken och området omkring (nr 14) är ett kärnområde som både innehåller 
naturmark och parkmark. De är viktiga för de boende. Området används till olika 
sorters firande vid högtider och är då även en viktig samlingsplats. 
  
Förutom detta område finns inga stora ytor parkmark i Strövelstorp. De som finns är 
utspridda över orten och utgör därför viktiga samlingspunkter för de boende. Det-
samma gäller lekplatserna som finns i Strövelstorp.

Enkätsvar
30 personer svarade på enkäten som delades ut på workshopen i Strövelstorp. Örja-
parken och promenaden längs med bäcken (nr 14) är de område som uppskattas 
mest. Det är tydligt att detta område utgör en del av ortens identitet.

Nyckelområden
Nyckelområdena på kartorna på nästa uppslag är markerade med en siffra, som hän-
visar till beskrivningarna av området som återfinns på de kommande sidorna. Totalt 
har 14 nyckelområden klassats i Strövelstorp. Kartan på sidan 72 redovisar nyckelom-
rådenas kategorier. Kartan på sidan 73 redovisar klassningen av nyckelområdena.

Strö
VelSto

rp
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Inventering och klassning av nyckelområden i strövelstorp

Mindre än 1 hektar 

1. Vid Hagtornsvägen   ca 0.1 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen 

Lekplatsen ligger öppet och gränsar mot odlingsmark samt villakvarteret. Där finns en gräsyta med 
spridda träd. Parken har höga värden som består av det gröna torget, det lekfulla och det rofyllda.

     Klass III 

2. Vid kaprifolvägen   ca 0.1 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen 

Lekplatsen är belägen vid villor. Området har värden i form av det gröna torget och det lekfulla. 

     Klass II

3. Mellan kaprifolvägen   ca 0.3 hektar
     och Vildvinsvägen

Kategori: Gröning, park  Markägare: Kommunen 

Gröningen består av en gräsyta, en gång- och cykelväg samt spridda träd i området, bl a en kärrek.

     Klass II 

4. Vid Åsbytorpvägen   ca 0.5 hektar

Kategori: Gröning, natur  Markägare: Kommunen 

Området består av en gräsyta med spridda träd samt en bevuxen yta. Det går en gång- och cykelväg går 
igenom området.

     Klass IIE X X

sE X

sE X

sE X
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E Xk

5. Vid Granatvägen   ca 0.1 hektar

Kategori: Gröning    Markägare: Kommunen 

Området är en pestkyrkogård från 1711. Där finns en gräsyta med spridda träd samt en minnessten. 

     Klass I

Motivering klass I: F d pestkyrkogård.

6. Vid Diamantvägen   ca 0.2 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen 

Parken består av en gräsyta, en lekplats och en trädrad. Några större buskar och större träd finns på 
området. Parken har höga värden som består av det gröna torget, det lekfulla och det rofyllda.

     Klass II

7. Mellan strövelstorpsvägen  ca 0.5 hektar
    och topasvägen

Kategori: Gröning, grönt stråk  Markägare: Kommunen 

Området består av gräsytor, som sträcker sig från bollplanerna till busshållsplatserna vid Strövelstorps-
vägen. Det finns några utspridda träd i området. De ökar i antal vid busshållsplatsen. En gång- och 
cykelväg går genom området. 
     
     Klass II

sE X

sE X

Vid Granatvägen, foto Millan Hagström.
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8. Vid sjöcronavägen   ca 0.1 hektar

Kategori: Park    Markägare: Kommunen 

Lekplatsen är belägen i utkanten av ett villaområde med vy mot åkermarken. Den består av gräsytor 
med träd runtom. Parken har höga värden som består av det gröna torget, det lekfulla och det rofyllda. 

     Klass II

Mellan 1 och 10 hektar

9. torlarpskogen   ca 7 hektar

Kategori: Skog    Markägare: Privat  

Skogen är belägen med nära anknytning till skolan. Den ligger mellan orten och odlingslandskapet. 
Skogen består av dels av granskog och dels av bokskog. Det är en produktionsskog. Skogen har höga 
värden som består av det artrika, det rofyllda, det rymliga och det vilda. 
 
     Klass I

Motivering klass I: Ett större sammanhängande rekreationsområde.

sE X

Torlarpskogen, foto Millan Hagström.

sE X
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sE X

10. Vid Idrottsplatsen  ca 2 hektar
      
Kategori: Park, rekreationsområde Markägare: Kommunen 

Grönområdet är beläget i anslutning till idrottsplatsen och dess parkering. Det finns en plantering med 
en flaggstång och bänkar runtom samt en lekplats. Området omfattar även en bollplan. Området är 
en central mötesplats, som knyter samman olika aktiviteter. Parken har höga värden som består av det 
gröna torget, det lekfulla och det rofyllda. 
   
     Klass II 

11. stinas skog   ca 2 hektar
    
Kategori: Skog    Markägare: Kommunen 

Skogsområdet rymmer gång- och cykelvägar, som går genom området både på längden och på tvären. 
Skogen har höga värden som består av det artrika, det rofyllda, det rymliga och det vilda. 
     
     Klass I

Motivering klass I:  Ett välanvänt rekreationsområde som fungerar som buffert mot E6:an.

12. Vid kristallvägen och  ca 5 hektar
      topasvägen

Kategori: Rekreationsområde  Markägare: Kommunen  

Området omfattar två stora bollplaner med belysning. En vall fungerar som avskiljare. Det har sociala 
värden i form av det gröna torget. 

     Klass III

13. kyrkogården    ca 2 hektar

Kategori: Kyrkogård   Markägare: Kyrkan  

En kyrkogård som ligger med vacker utsikt över omgivande marker. Det rymmer olika rum och en allé. 

     Klass I

Motivering klass I: Kyrkogården har höga ekologiska, kulturella och sociala värden.

skE

sE X

skE
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större än 10 hektar

14. längs med örjabäcken  ca 10 hektar

Kategori: Grönt stråk, park, skog Markägare: Kommunen och privat

Område längs med Örjabäcken med promenadslinga, med en gångtunnel under motorvägen. I den 
västra delen finns flera vårdträd. Det delen av området har en mer parkliknande karaktär med en grus-
ad plats med blomarrangemang i mitten och bänkar runtom. I området finns också en damm. Området 
har höga värden som består av det artrika, det lekfulla, det rofyllda, det rymliga och det vilda. 

     Klass I

Motivering klass I: Området har höga ekologiska, kulturella och sociala värden.

skE

Örjabäcken, foto Millan Hagström.
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FörSlag på utVeCklIng 
Ängelholms kommun har många grönområden 
och gröna stråk. Detta innebär att alla invånare 
och besökare har tillgång till ett varierat utbud 
av grönområden för avkoppling, motion, lek och 
naturupplevelser. Kommunen präglas av vackra 
parker och lättillgängliga grönområden med en rik 
och varierad natur med höga sociala, ekologiska 
och kulturella värden. De ska bevaras och utveck-
las för att uppnå en hållbar utveckling.

Övergripande mål
Ängelholms kommun strävar efter att skapa ett 
hållbart samhälle. Det gäller såväl bebyggelse, 
infrastruktur samt grönområden.

Utöver dessa övergripande mål ska kommunen 
kontinuerligt arbeta med åtgärder, drift och under-
håll för att skapa en bättre grönstruktur. Syftet är 
att öka användandet av grönområden samt för att 
stärka kommunens image som grön. Skötsel och 
åtgärder redovisas i kommunens operativa doku-
ment, såsom parkplanen.

Mål

Ekologiskt
De ekologiska värdena ska bibehållas och 
förstärkas i landskapet genom att beakta 
de sammanhängande gröna stråken som 
värnar om den biologiska mångfalden.  

Ekonomiskt
Balanseringsprincipen ska användas för de 
nyckelområdena i grönstrukturplanen. 

kulturellt
Kulturhistoriska miljöer i grönområden ska 
bibehållas och lyftas fram som betydelse-
fulla inslag och målpunkter. De bidrar till 
att stärka den lokala identiteten. 

socialt
Det ska finnas god tillgång till grönområd-
en. Ett grönområde ska finnas inom 300 
meter från bostaden. Det ska vara lätt att 
ta sig till ett större rekreationsområde. 
 

Valhall Park, foto Gunilla Ivarsson.
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BalanSerIngSprInCIp

Bakgrund
Balanseringsprincipen kommer i från att fysiska 
förändringar som påverkar eller orsakar negativ 
påverkan på miljön ska kompenseras. 

Både Tyskland och USA har under en lång tid 
haft balanseringsåtgärder. Sedan 1993 har även 
Nederländerna infört krav på balanseringsåtgärd-
er. 

I Tyskland finns balanseringsprincipen både i 
byggnadslagen och naturvårdslagen. I byggnads-
lagen framgår att ingrepp som inte kan undvikas 
ska kompenseras med konkreta åtgärder i första 
hand i sitt funktionella sammanhang. Negativa 
effekter för natur och landskap ska undvikas, 
minimeras, utjämnas i sitt funktionella samman-
hang och ersättas i annat funktionellt samman-
hang. 

Balanseringsprincipen används idag på olika 
ställen i Sverige och i statliga myndigheter såsom 
Trafikverket. Exempel på kommuner som har 
använt balanseringsprinciper är Göteborg, Hel-
singborg, Lomma och Malmö.

Syfte
Syftet med balanseringsprincipen är att säkerställa 
att det även i framtiden finns tillgång till värde-
fulla natur- och rekreationsområden, samtidigt 
som kommunen växer. 

Klassningen i grönstrukturplanen är gjord  som 
underlag till balanseringsprincipen. 

Balanseringsprinipen innebär att funktioner och 
värden som går förlorade vid en exploatering 
kompenseras genom åtgärder inom planområdet 
eller på annan plats i kommunen. 

Avgräsning
Balanseringsprincipen i Ängelholm baseras på en 
frivillig överenskommelse mellan kommunen och 
exploatören. Överenskommelsen, om att ersätta 
grönområden som skadas eller försvinner när 
detaljplaner genomförs, ska säkras i avtal. 
 

Begrepp
Ett grönområde kan både ha en funktion och ett 
värde. 

Funktion

Begreppet funktion utgår ifrån en plats egenskap. 
Platser kan ha olika funktioner. Funktionen kan 
bestå i att t ex vara en livsmiljö för djur och växt-
er, vara en plats för promenader eller naturupp-
levelser, utgöra en dagvattenfördröjning eller en 
bullerdämpning. 

Värde

Begreppet värde utgår ifrån en värdering, en sub-
jektiv bedömning. Värderingen av balanserings-
åtgärder i denna balaseringsprincip utgår ifrån 
platsens funktion: hur viktig är platsen för artrike-
domen, djuren eller de närboende.

En plats kan också flera olika funktioner sam-
tidigt, t ex kan ett rekreationsområde även vara ett 
boställe för en hotad art. Grönområden med flera 
funktioner kan ersättas på olika ställen i kom-
munen. Det medför att rekreationsområdet inte 
nödvändigtvis ersätts med områden i anslutning 
till varandra. 

Bedömningen av nivån på balanseringsåtgärder 
kan skilja sig åt i tätorten och på landsbygden. I 
tätorten kan ett grönområden värderas högre, 
eftersom det saknas liknande miljöer i omgiv-
ningen. På motsvarande sätt kan en plats värderas 
lägre på landsbygden, eftersom liknande platser 
kan finnas på nära håll. Det innebär att bedöm-
ningen av funktionens värde sker med hänsyn till 
omgivningen.

Lagstiftning

Miljöbalken
Mijöbalken utgår från en hållbar utveckling. Vid 
planläggning ska miljöbalkens tredje och fjärde 
kapitel tillämpas. I balken finns bl a allmänna 
hänsynsregler, som ska tillämpas för alla verksam-
heter: bevisbörderegeln, kunskapskravet, försik-
tigtshetsprincipen, förorenaren-betalar-principen, 
lokaliseringsprincipen, kretsloppsprincipen, skälig-
hetsregeln, skadeansvaret och stoppregeln. 

I miljöbalken används begreppet kompensations-
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åtgärder. Där handar det dock om juridiskt regle-
rade kompensationsåtgärder, som kan krävas för 
åtgärder i skyddade områden.

I miljöbalkspropositionen (1997/98:45) beskrivs 
kompensationsåtgärder som ”En skyldighet att 
utföra eller bekosta särskilda åtgärder för att 
kompensera det intrång i allmänna intressen som 
verksamheten medför”.

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen syftar bl a till att främja en 
samhällsutveckling med en god och hållbar livs-
miljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommanade generationer. 

Planläggning ska med hänsyn till natur- och kul-
turvärden, miljö- och klimataspekter samt mellan-
kommunala och regionala förhållande främja en 
ändamålsenligt struktur av bebyggelse, grönstruk-
tur och infrastruktur. 

Vid planläggning och ärenden om bygglov ska 
bebyggelse utformas och placeras på den avsedda 

marken på ett sätt som är lämpligt till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen samt med en god helhetsverkan.

Civilrättsliga avtal
Kommunen kan skriva civilrättsliga avtal med 
privata exploatörer i samband med upprättande 
och genomförande av detaljplaner.

Samverkansavtal

Samverkansavtal kan upprättas för att säkra 
kvalitets- eller miljöfrågor i ett större planprojekt 
mellan kommunen och exploatören. I ett senare 
skede, innan detaljplanearbetet startar, skrivs ett 
planavtal. 

Planavtal

Planavtal kan uprättas mellan kommunen och 
exploatören innan detaljplan upprättas. I plan-
avtalet kommer parterna överens om planens 
syfte, tidplan, kostnadsfördelning och eventuella 
andra förutsättningar för planarbetet.

Vårbild, foto Daniel franzen.
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Markanvisningsavtal
Markanvisningsplanavtal kan upprättas under 
planprocessen i de fall kommunen äger marken. 
En markanvisning innebär en rätt för en exploatör 
att under en viss tid och på vissa givna villkor, få 
förhandla med kommunen om förutsättningarna 
för genomförande av ny bostadsbebyggelse inom 
visst markområde som kommunen äger. Mark-
anvisningsavtalet utgör ett preliminärt markköps-
avtal. 

Exploateringsavtal

Explaoteringsavtal upprättas mellan kommun 
och exploatör i de fall kommunen äger marken. 
Exploateringsavtal är ett rättsligt verktyg som 
används regelmässigt för att på olika sätt preci-
sera ett byggprojekts innehåll och de inblan-
dade parternas förpliktelser. Avtalet hänvisar till 
de åtgärder som finns i detaljplanen. I planens 
planbeskrivning hänvisas till överenskommelser i 
exploateringsavtalet.

Förslaget till balanseringsprincip i Ängelholms 
kommun ligger på en högre ambitionsnivå än 
vad lagen kräver. Den förhöjda ambitionsnivån 
bedöms komma både invånare och exploatöer 
till nytta. Invånarna för fördelen att värden som 
förloras genom en exploatering ersätts och för ex-
ploatörerna ligger fördelen i att ett exploaterings-
projekt som kanske inte annars kunnat genom-
föras kan bli av. 

Balanseringsprincip
Balanseringsprincipen delas in i fyra steg, varav 
två utgör skyddsåtgärder och två utgör balanse-
ringsåtgärder:     

undvika 
undvika negativ påverkan.
Skyddsåtgärd

Minimera 
Minimera negativ påverkan.
Skyddsåtgärd  

utjämna 
utjämna negativ påverkan genom att åter-
skapa värdet på plats.
Balanseringsåtgärd

Ersätta 
Ersätta negativ påverkan genom att åter-
skapa värdet på annan plats.
Balanseringsåtgärd

Det första steget att undvika medför, precis som 
begreppet antyder, att negativa ingrepp ska und-
vikas. Det är en skyddsåtgärd som används om 
exploateringen medför en negativ påverkan på ett 
grönområde med klass I. Skyddsåtgärder är något 
som exploatören alltid ska vidta för att förhindra 
störningar på omgivningen enligt miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler. Värdet ska således finnas 
kvar på ursprungsplatsen.

Skyddsåtgärd klass I

Skyddsåtgärd klass I

Balanseringsåtgärd klass II

Balanseringsåtgärd klass III

ERSÄTTA

UTJÄMNA

MINIMERA

UNDVIKA } BALANSERINGSPRINCIP



83(88)GRÖNSTRUKTURPLAN 20XX-20XX

Det andra steget att minimera innebär att planför-
slaget ska utformas så att den negativa påverkan 
bli minimal. Det är en skyddsåtgärd som används 
om exploateringen medför en negativ påverkan 
på ett grönområde med klass I. Skyddsåtgärder 
är något som exploatören alltid ska vidta för att 
att minimera störningar på omgivningen enligt 
miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Värdet ska 
således finnas kvar på ursprungsplatsen.

Det tredje steget att utjämna innebär att den ne-
gativa påverkan utjämnas på plats, efter att en kar-
läggning av områdets värden och en bedömning 
av planens påverkan genomförts. Målsättningen är 
att platsens värden ska finnas kvar i området efter 
exploatering. Det är en balanseringsåtgärd som 
används om explaoteringen medför en negativ 
påverkan på ett grönområden med klass II, för att 
göra och bekosta åtgärder för att återskapa värdet. 
Exempel på utjämningsåtgärder är:

• Nyplanering av buskar som ersättning för 
buskar som tas bort. 

• Nyplanering av träd som ersättnng av träd 
som tar bort.

• Utökning av existerande våtmark om intrång 
görs.

• Upprustning av kvarvarande parkmark.

Det fjärde steget att ersätta innebär att den nega-
tiva påverkan ersätts på annan plats, efter en kart-
läggning av områdets värde och en bedömning av 
planens påverkan genomförts. Målsättningen är 
att motsvarande värden ska finnas kvar, men på 
en annan plats. Det är en balanseringsåtgärd som 
används om exploateringen medför en negativ 
påverkan på grönområden med klass III, för att 
göra och bekosta åtgärder för att ersätta värdet på 
annan plats. Exempel på ersättningsåtgärder är:

• Nyplantering av vegetation som ersättning för 
borttagen vegetation på annan plats.

• Återskapande av allé längs annan väg. 
• Anläggande av dagvattendamm på annan 

plats.

Riktlinje

Balanseringsprincipen ska i första hand uppfylla 
riktlinjen nära i tid, nära i plats och nära i värde. 
Det medför att balanseringsprincipen ska genom-

föras så fort som möjligt, i närområdet och ersätta 
en funktion eller ett värde som minst motsvarar 
det värde som har försvunnit. Grunden för 
balanseringsprincipen är att funktionen och värdet 
ska finnas kvar även i framtiden. 

metod
Balanseringsprincipen avser planläggning och 
bygglov enligt plan- och bygglagen. Den som 
genomför exploatering som leder till att ett värde 
skadas eller försvinner föreslås bekosta åtgärder 
som återskapar värdet på plats eller ersätter värdet 
på en annan plats enligt nedanstående metod.

Översiktlig planering
I kommunens förslag till ny översiktsplan, ÖP 
2035, står att en balanseringsprincip ska tas fram 
för kommunen. 

I fördjupningar av översiktsplanen och i över-
gripande planprogram ska lokaliseringsbedöm-
ningen överväga behovet av balanseringsprincip. 
Den ska beskriva ett i konsekvenskapitel. Där ska 
också grönområdenas funktioner beskrivas. 

Detaljplanering och avtal
Vid detaljplanering ska en utvärdering av balans-
eringsprincipen genomföras först av handlägg-
aren, för att sedan stämmas av med övriga 
huvuduppdrag och exploatören i ett tidigt skede. 
En checklista ska användas. Utifrån checklistan 
genomförs en funktionsbeskrivning för att kunna 
identifiera platsens värden och göra en bedöm-
ning av balanseringsprincipen. Balanserings-
principen ska tas upp i planbeskrivningens konse-
kvenskapitel och eventuella balanseringsåtgärder 
ska beskrivas i detaljplanens planbeskrivning.

I de fall markägaren är privat regleras balanse-
ringsåtgärderna enligt ett avtal som upprättas 
under detalplaneskedet, på frivillig basis. Mark och 
exploatering har sedan ansvar för att kontrollera 

NÄRA I 
tid plats

värde
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att avtalet följs och att balanseringsåtgärderna har 
genomförts.  

Bygglov
Om den aktuella fastigheten omfattas av en detalj-
plan, så är det den som styr möjligheterna till 
balanseringsprincip. 

Om det saknas en detaljplan för aktuell fastighet 
ska en bedömning av grönområdet funktioner och 
värden genomföras i bygglovsskedet. Om balanse-
ringsåtgärder behövs får de även i detta fall lösas 
på frivillig basis.

Om förutsättningarna har förändrats sedan detalj-
planen togs fram så kan en planändring behöva 
genomföras. Alternativt görs en bedömning i 
bygglovsskedet, som beskrivs ovan.

finansering
Balanseringsprincipen föreslås byggs på frivillig-
het. Balanseringsåtgärderna kan beskrivas som en 
frivillig överenskommelse mellan kommunen och 
exploatören om att ersätta grönområden som ska-

Margaretetorp, foto kommunens bildbank.

das eller försvinner när detaljplaner genomförs. 
Tanken är att den som genomför en exploatering 
som leder till att ett värde skadas eller försvinner 
också ska göra eller bekosta åtgärder som åter-
skapar eller ersätter dess värde på en annan plats.    

Vem som ska bekosta balanseringsåtgärden beror 
på vem som äger marken. 

Mark ägd av Ängelholms kommun
Om exploateringen ska genomföras på kom-
munägd mark är det Ängelholms kommun som 
bekostar balanseringsåtgärderna. Kostnaderna ska 
finansieras av huvuduppdrag Samhällsutveckling. 
Kostnaden finansieras inom ramen för planupp-
draget.

Mark ägd av privat exploatör
Om exploateringen ska ske på mark ägd av en 
privat exploatör är det exploatören som bekostar 
balanseringsåtgärderna. Exploatörens åtagande 
regleras i ett exploateringsavtal, som träffas innan 
detaljplanen antas. Där regleras såväl kostnader 
som vilka åtgärder som ska genomföras. 
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ordlISta
Allaktivitetsplats Allaktivitetsplatser ska gynna aktivitet, framförallt för barn och ungdomar.

Allemansrätt  Genom allmansrätten får var och en passera på annans mark och uppehålla sig
   där under kortare tid. Rätten är dock begränsad på det sättet att nyttjandet av 
   annas mark inte får ske så att det medför nämnvärd skada eller olägenhet för   
   innehavaren.

Balanserings-  Balanseringsprincipen utgår ifrån fysiska förändringar som påverkar grön-
princip  områden och att den som orsakar den negativa påverkan ska kompensera den.  
   Balanseringsåtgärder innebär att funktioner och värden som går förlorade vid 
   exploatering ska återskapas eller ersättas. 

Barriär   Ett objekt, vanligtvis en väg eller järnväg, som hindrar eller begränsar tillgänglig-
   heten.

Biologisk mångfald Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung - inklusive från 
   bl a landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem - och de ekologiska 
   komplex i vilka dessa organismer ingår. Det innefattar mångfald inom arter, 
   mellan arter och av ekosystem.

Biotop   Ett begrepp för mindre enheter i naturen, t ex en hedskog. Det finns ett biotop-
   skydd i Sverige och ett habitatsdirektiv för biotoper i EU.

Ekodukt  Ekodukter finns på en del vägar och är oftast avsedda för att djur ska kunna 
   ta sig över till andra sidan vägen på ett skyddat sätt. Ofta är det vägen som går 
   över den s k ekodukten. Ekodukter byggs för att vägen ska påverka naturen i så 
   liten omfattning som möjligt. 

Ekosystemtjänster Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som på något sätt gynnar 
   människan, d v s upprätthåller eller förbättrar människans välmående. Det är 
   tjänster vi får gratis av naturen som till exempel pollinerande insekter, vatten-   
   rening via våtmarker eller musslor, naturliga skadedjursbekämpare och att bördig 
   jord bildas.

Stadsodling  Det finns numera ett stort intresse att odla ätbart inne i städer. Stadsodlingar är 
   bra eftersom stadsmiljön blir friskare och de bidrar till ett ökat växt- och djurliv.  
   Grödan tar också upp koldioxid som motverkar den globala uppvärmningen.
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