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Inledning 

Bakgrund och syfte 
Denna rapport har tagits fram av Ekologigruppen AB på uppdrag av Ängelholms 
kommun och är en av flera rapporter som ska vara ett underlag till en 
miljökonsekvensbeskrivning för en ny detaljplan. Kommunstyrelsen i Ängelholms 
kommun beslutade den 10 oktober 2018 att meddela positivt planbesked och uppdra 
planenheten att pröva planläggning av fastigheten Kärra 1:9. Syftet med detaljplanen är 
att pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde för logistik och e-handel på 
fastigheten Kärra 1:9. 

Planområdet är beläget i Norra Varalöv som ligger cirka 5 kilometer söder om 
Ängelholms tätort. Området omfattar fastigheten Kärra 1:9 som ligger väster om väg 
107 och söder om väg 112. Fastigheten Kärra 1:9 har en markyta på 61 hektar och 
utgörs huvudsakligen av jordbruksmark. Planområdet är i översiktsplanen inte utpekat 
för bebyggelse, utan markerat som markanvändning för slättlandskap. 

 

Rapporten syftar bland annat till att belysa konsekvenserna för jordbruksmarken vid ett 
genomförande av föreslagen etablering, men även att översiktligt belysa en alternativ 
placering. 
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Utbyggnadsförslag 
 

Inom planområdet prövas lämpligheten för ett större logistik och e-handelområde med 
möjlighet till kontor med en exploateringsgrad på ca 45%. Följande beskrivning och 
karta baseras på ett utformningsförslag med en lägre exploateringsgrad (ca 34%) än det 
som prövas i planprocessen och syftar till att ge en bild av vad som eventuellt kan 
uppföras inom området utifrån en intressents vision för området.  

En exploateringsgrad på 34% för ett område på 61 ha innebär att ca 20ha kan bebyggas. 

Tillhörande vägar, lastutrymme och parkeringar som krävs för den här sortens 
verksamhet uppskattas till ca 23 ha vilket medför att ca 72 % av marken kommer att 
hårdgöras på något sätt. Föreslagen bygghöjd är generellt 14 m men med 3 st höglager 
på 34-38m. Höglagren är utspridda i området med ett i nordväst, ett i nordöst och ett i 
söder.  

Den befintliga gården behålls i detta förslaget samt allén som leder upp till den. Ett 
grönområde planeras från gården och västerut mot det befintliga skogsområdet. Ett 
flertal dammar föreslås bland annat i nordöst och i det större grönområdet i väster. Två 
nya anslutningspunkter ut mot befintligt vägnät finns också med, en mot norr och väg 
112 och en mot öster och väg 107. 

Oavsett om exploateringsgraden blir 45 % eller 34% som i bilden nedan försvinner all 
åkermark. Förändringen får betraktas som irreversibel, d v s åkermarken kommer inte att 
kunna återställas inom rimliga kostnader i framtiden. 
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Jordbruksmark 
Åkermark, Betesmark och slåtteräng 
Som jordbruksmark räknas åkermark, betesmark och slåtteräng.  

Åkermark är jordbruksmark som används för växtodling eller som hålls i ett sådant 
tillstånd att den kan användas för växtodling.  

Betesmark är jordbruksmark som sköts med bete, avslagning eller putsning. Slåtteräng är 
jordbruksmark som används på eftersommaren till slåtter eller för slåtter kompletterat 
med efterbete. På betesmark och slåtteräng växer det gräs, örter eller hävdad ljung som 
är dugligt som foder.. Skog eller områden där insatser gjorts i syfte att gynna 
trädtillväxten räknas inte heller som betesmark eller slåtteräng. (Jordbruksverket) 

Bördighet 
Jordbruksmarkens bördighet, alltså jordarnas förmåga att producera grödor utifrån 
inneboende egenskaper, varierar. Bördigheten bestäms i huvudsak av jordens geologiska 
ursprungsmaterial. Andra faktorer som påverkar jordens bördighet är pH-värde, 
förmågan att lagra växtnäring och vara både vattenhållande och dränerande. Utöver bör-
digheten påverkar klimatet produktionsförmågan. (Hushållningssällskapet 2012)  

Ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet 
Jordbruksmarken bidrar med flera olika ekosystemtjänster. Förutom att jordbruksmark 
ger oss föda utjämnar den vattenflöden, renar luften, producerar syre och binder 
koldioxid. Vid kraftiga regn buffrar åkern flödet av vatten, till skillnad från hårdgjorda 
ytor. Ett hektar åkermark odlad med vall (produktion av djurfoder) kan binda mellan två 
och tre ton koldioxid på ett år och bidrar till att minska växthuseffekten (Hasselberg m 
fl, 2015). I och med klimatförändringar beräknas den svenska jordbruksmarken bli mer 
värdefull än idag, bl.a. på grund av ökad efterfrågan på mat och biodrivmedel som 
därmed ökar jordbruksmarkens värde (Hasselberg m fl, 2015). Jordbruksmarken bidrar 
också i hög grad till biologisk mångfald, bland annat i kantzoner, åkerholmar, diken och 
märgelgravar. 

En global fråga 
Globalt sett blir jordbruksmarken allt mer värdefull när jordens befolkning växer och 
klimatet förändras. Nationellt sett är jordbruksmarken en viktig del av ett hållbart och 
fossilfritt samhälle, där jordbruksmarken behövs för produktion av livsmedel med mera 
och för att sluta kretslopp. Samtidigt lyfts också de positiva effekterna av lokal 
produktion inom landet, bland annat med hänsyn till transporter, beredskap och risker 
för smittspridning 

Jordbruksmarkens totala areal minskar fortfarande 
Varje år minskar arealen brukad jordbruksmark, en utvecklingstrend som har pågått 
under en lång tid. Den största delen av denna minskning utgörs av igenväxning av åker- 
och betesmarker i Norrland och södra Sveriges skogsbygder. För denna del är det den 
negativa trenden för vissa landsbygder och minskad lönsamhet i brukande av marken 
som utgör huvudorsaken. Här är det främst natur- och kulturvärden som långsamt går 
förlorade. En annan mindre, men betydelsefull, del av minskningen beror på 
exploatering av jordbruksmark för olika slags bebyggelse och infrastruktur. Här är det 
ofta den allra bördigaste åkermarken som exploateras. De större städerna i Sverige är 
oftast lokaliserade i slättbygderna.  

Störst exploatering av jordbruksmark inkluderande byggnader, vägar och järnvägar har 
enligt en analys av Jordbruksverket för åren 2011-2015 skett i Skåne (Jordbruksverket 
rapport 2017:5). I Ängelholms kommun har enligt samma studie 21,4 ha jordbruksmark 
exploaterats, vilket utgör ca 0,11 procent av kommunens jordbruksmark. Andelen 
jordbruksmark som exploaterats i hela Skåne under samma period är 0,13%.  
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Exploatering av jordbruksmark påverkar förutom natur- och kulturvärden även 
produktionsförmågan på ett påtagligt sätt. Exploateringens nya markanvändning, 
tryckskador på marken och bortschaktning av matjordslagren gör att marken svårligen 
kan återställas till produktiv jordbruksmark. Ur ett produktionsperspektiv blir bortfallet 
särskilt allvarligt när det rör sig om den allra bördigaste åkermarken. Ianspråktagande av 
jordbruksmark innebär alltid en negativ miljökonsekvens. 

 

Miljöbalken, Plan och bygglagen och Översiktsplan 2035 
I 3 kap miljöbalken regleras de grundläggande bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten och i 1 § anges att ”Mark- och vattenområde skall användas för det eller 
de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning”. I samma kapitel anges vidare ”särskilda 
markanvändningsintressen” och i 4 § utpekas jord- och skogsbruket som ett nationellt 
intresse och att ”brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
om detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk”.  

Förtydligat kan denna paragraf delas upp i tre frågor som även använts i rapportens del 
om slutsats.  

1) är den berörda jordbruksmarken brukningsvärd?  

2) kan den aktuella exploateringen utgöra ett väsentligt samhällsintresse? 

3) varför kan exploateringen inte genomföras på annan plats? 

 

Plan- och bygglagens 2 kap 2 § anger att planläggning och prövningen i ärenden om lov 
eller förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. 
och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Formuleringen i plan- och bygglagen är 
densamma som i miljöbalkens 3 kap 

Enligt 1 kap. 2§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900) är det en kommunal angelägenhet 
att planlägga användningen av mark och vatten. Jordbruksmark är av nationell betydelse 
vilket innebär  att det är kommunerna som är ansvariga för planering av hushållning med 
jordbruksmarken och att ingen central myndighet bevakar hur den skyddas mot 
exploatering. Planeringen av hushållning med jordbruksmarken behandlas i 
kommunernas översiktsplanearbete. (Länsstyrelsen Skåne 2006).  

 

Följande texter är från Översiktsplan 2035 

Hushålla med marken  
Bebyggelseutvecklingen i Sverige har tidigare präglats av spridd bebyggelse. På senare år har dock 
nackdelarna med en sådan bebyggelse lyfts fram. Den kräver stora infrastrukturinvesteringar, gör orter 
svårtillgängliga och bidrar till en ökad bränsleanvändning. I Skåne tar dessutom en sådan 
markanvändning värdefull högkvalitativ åkermark i anspråk. En stad som breder ut sig riskerar också 
att stå halvbyggd om förutsättningar ändras. Den spridda bebyggelsestrukturen är därför vare sig 
långsiktigt hållbar eller ekonomiskt försvarbar längre.  

En förtätning handlar idag även om en förberedelse inför framtiden med ökade bensin- och 
energikostnader. Jordbruksmarken förväntas bli än mer värdefull framöver då jordens befolkning ökar 
och Sverige väntas få en ökad befolkning till följd av klimatförändringarna. (Sid 34) 
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I möjligaste mån ska åkermarken bevaras. Utöver planerade större utbyggnadsområden och 
utredningsområden ska Ängelholms kommun vara försiktig med att bygga på åkermark. I framtiden 
ska en konsekvensbeskrivning och en samhällsekonomisk bedömning genomföras innan nya beslut tas 
om att bygga på åkermark i Ängelholm. (Sid 35) 

Ställningstagande 
Planera för en förtätning i centralort och i större tätorter 

 Ängelholms kommun ska planera för en förtätning i centralorten Ängelholm och tätorterna Hjärnarp, 
Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby och Strövelstorp för att främja en hållbar utveckling. En 
förtätningsutredning håller på att tas fram för Ängelholms centralort. Detaljplaner i dessa lägen ska 
prioriteras. Ängelholms kommun ska vara försiktig med att bygga på åkermark, utöver de större 
utbyggnadsområden och utredningsområden för bostäder som översiktsplanen innehåller. (Sid 41) 

Bebyggelse på landsbygden  

För att på ett hållbart och effektivt sätt utnyttja kommunens resurser, stärka och utveckla det sociala 
livet bör ny bebyggelse undvikas i solitära lägen. Det splittrar landskapet och kan hindra jord- och 
skogsbruksföretagens drift av marken. I Ängelholms kommun åkermarken i möjligaste mån värnas. 

(Sid 82) 
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Kärra 1:9 
Fastigheten Kärra 1:9 ligger inom ett område med förhållandevis produktiv åkermark. 
Fastigheten består till största del av åkermark med inslag av bete. Enligt länsstyrelsens 
webbaserade kartredovisning av åkermarkens bördighet tillhör något mer än halva 
åkerarealen på Kärra 1:9 bördighetsklass 5. Resterande del har bördighetsklass 6. 
Åkermarken utgörs av stora skiften med en bra arrondering. Idag utnyttjas åkermarken 
till plantskoleverksamhet samt spannmålsodling. En mindre del utgörs av betesmark. 

Inom området finns det värdefull natur något som en utförd naturvärdesinventeringen 
styrker.  

I samband med etableringen av den planerade verksamheten inom fastigheten försvinner 
all åkermark. Förändringen får betraktas som irreversibel, d v s åkermarken kommer inte 
att kunna återställas inom rimliga kostnader i framtiden.  

 

 
Figur 1. Utredningsområdet på fastigheten Kärra 1:9 
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Alternativa lokaliseringar 
Föreslagen utbyggnad på Kärra 1:9 saknar stöd i Ängelholm kommuns Översiktsplan 
2035 där föreslagen markanvändning är ett bibehållande av det befintliga slättlandskapet. 
En jämförelse med fyra alternativa lokaliseringar av verksamheten har tagits fram i 
samråd med beställaren. Samtliga alternativa lokaliseringar har kommunen till viss del 
pekat ut som platser lämplig för verksamhetsutbyggnad. Områdena har en totalyta som 
är jämförbar med Kärra 1:9 dvs runt 60 ha samt ett gott läge i förhållande till befintlig 
infrastruktur, något som är viktigt för föreslagen logistikverksamhet.  

 

För samtliga områden har följande egenskaper belysts. 

• Storlek och sammansättning 
• Lokalisering i förhållande till infrastruktur. 
• Eventuella kända störningar och försvårande omständigheter för planerad 

verksamhet. 

Figur 2. De fyra alternativa lokaliseringarna för ett logistikcentral 

 
• Bördighetsklass enligt jordbruksverkets klassificering. Då all jordbruksmark idag 

bedöms som värdefull kan denna klassning ses som förlegad och ej längre 
relevant, särskilt inte på ett kommunalt och lokalt plan där skillnaderna kan bli 
små. Idag finns emellertid inget annat nytt vedertaget system därmed redovisas 
denna klassning i utredningen. Den skall snarare ses som en ytterligare egenskap 
som jämförs för att få en bättre helhetsbild av likheter och skillnader mellan 
områdena än som ett underlag i bedömningen om marken är brukningsvärd 
eller ej. 

 

1 
2 

3 
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Alternativ 1 och 2, Norra Varalöv 
Både område 1 och 2 befinner sig i närhet till befintliga logistikverksamhet vid Norra 
Varalöv, vilket bör möjliggöra synergieffekter till viss omfattning. Båda områdena har 
goda logistiska förutsättningar gällande närhet till E6/E20.  

Område nr 1 befinner sig mellan E22 och väg 107. Områdets södra del är utpekat i 
Översiktsplan 2035 som nytt särskilt verksamhetsområde. Inom området finns idag ett 
flertal privatägda fastigheter som både inrymmer verksamheter och bostäder. Samtliga av 
dessa fastigheter skulle påverkas negativt vid en fullskalig utbyggd logistikcentral. 
Bostäder ställer höga krav på bland annat bullernivåer genererade inom och till området. 
Enligt PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt till 
möjligheterna att förebygga bullerstörningar. Området är på 60 ha varav 55 ha är 
jordbruksmark. Jordbruksmarkens bördighetsklassning är 6-7. Inom området finns det 
ett flertal åkerholmar som är ett viktigt inslag i odlingslandskapet och är ofta artrika 
miljöer med höga naturvärden i form av brynmiljöer, hävdgynnad flora och gamla träd. 
Arronderingen bedöms som mindre bra då det finns stort inslag av befintliga byggnader 
i den sammanhängande strukturen.  

Figur 3. Alternativ 1 och 2 vid Norra Varalöv 

 

Område 2 befinner sig till väster om E6/E20 och delas i två delar av väg 102. Området 
är utpekat i Översiktsplan 2035 som nytt särskilt verksamhetsområde. Området är på 62 
ha varav 50 ha är jordbruksmark. Jordbruksmarkens bördighetsklassning är 6. Inom 
området finns ett flertal större gårdar och verksamheter som ytterligare delar upp 
området i mindre fraktioner. Samtliga av dessa fastigheter skulle påverkas negativt vid en 
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fullskalig utbyggd logistikcentral. Bostäder ställer höga krav på bland annat bullernivåer 
genererade inom och till området. Enligt PBL ska bebyggelse och byggnadsverk 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet samt till möjligheterna att förebygga bullerstörningar 
Även här finns åkerholmar som är ett viktigt inslag i odlingslandskapet och är ofta 
artrika miljöer med höga naturvärden i form av brynmiljöer, hävdgynnad flora och gamla 
träd. Arronderingen bedöms som mindre bra då det finns stort inslag av befintliga 
byggnader i den sammanhängande strukturen. 

                                                                                                       
Alternativ 3, Skörpinge 
Området är ett långsmalt område med goda logistiska förutsättningar strax intill E6/E20 
sydöst om Ängelholm. Området är utpekat i Översiktsplan 2035 som nytt särskilt 
verksamhetsområde och delas av Höja landsväg i två delar. Området är på 60 ha varav 
59 ha är jordbruksmark. Jordbruksmarkens bördighetsklassning är 8-7. Inom området 
finns det ett flertal åkerholmar som är ett viktigt inslag i odlingslandskapet och är ofta 
artrika miljöer med höga naturvärden i form av brynmiljöer, hävdgynnad flora och gamla 
träd. Arronderingen bedöms som mycket bra då det finns få störande inslag 
sammanhängande strukturen. Området ligger relativt långt från den befintliga logistik-
verksamheten vilket kan försvåra önskade synergieffekter.  

 
Figur 4.  
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Alternativ 4, Östra Ängelholm 
Området är ett rektangulärt område med goda logistiska förutsättningar strax intill 
E6/E20 öster om Ängelholm. Det är utpekat i Översiktsplan 2035 som nytt särskilt 
verksamhetsområde. Området är på 62 ha varav 57 ha är jordbruksmark. 
Jordbruksmarkens bördighetsklassning är 8. Inom området finns ett flertal större gårdar 
och verksamheter som ytterligare delar upp området i mindre fraktioner. Samtliga av 
dessa fastigheter skulle påverkas negativt vid en fullskalig utbyggd logistik central. 
Bostäder ställer höga krav på bland annat bullernivåer genererade inom och till området. 
Enligt PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt till 
möjligheterna att förebygga bullerstörningar. Arronderingen bedöms som mindre bra då 
det finns stort inslag av befintliga byggnader i den sammanhängande strukturen. 
Området ligger längst från den befintliga logistik verksamheten vilket kan försvåra 
önskade synergieffekter. Däremot så angränsar området till ett större befintligt 
verksamhetsområde där andra synergier möjligtvis kan uppstå. 

 

 
Figur 5.  
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Slutsats 
Den här utredningen har haft som syfte att belysa konsekvenserna för jordbruket av 
föreslagen utbyggnad på Kärra 1:9. I samband med ett genomförande av föreslagen 
etableringen inom fastigheten försvinner all åkermark. Förändringen får betraktas som 
irreversibel, d v s åkermarken kommer inte att kunna återställas inom rimliga kostnader i 
framtiden. Vid en bedömning av konsekvenserna för jordbruket bör även den 
ianspråktagna arealens storlek beaktas. För att få ett perspektiv på den här aktuella 
arealen jämföras med den areal jordbruksmark som exploaterades åren 2011-2015 i 
Ängelholms kommun. Under denna period exploaterades 21 ha jordbruksmark jämfört 
med ca 60 ha i det här enskilda aktuella fallet. Det är således ett förhållandevis stort 
ingrepp i jordbruket som en exploatering av Kärra 1:9 skulle innebära.  

Utredningen har också syftat till att försöka svara på följande frågor. 

1) Är den berörda jordbruksmarken brukningsvärd? Ja, den berörda jordbruksmarken är 
brukningsvärd. Utredningen har inte hittat några argument för att så inte skulle vara 
fallet för något av de studerade alternativen.  

2) Kan den aktuella exploateringen utgöra ett väsentligt samhällsintresse? Gällande 
bedömningen av ett väsentligt samhällsintresse så är det en kommunal bedömning. I 
kommunens översiktsplan kan kommunen formulera vad som är väsentliga 
samhällsintressen, väga dessa mot fortsatt jordbruksdrift och pröva alternativa 
lokaliseringar i område för område. För tre av de alternativa områdena finns fullt stöd i 
översiktsplanen och för ett fjärde område delvis stöd och för det aktuella området saknas 
helt stöd. 

3) Varför kan exploateringen inte genomföras på annan plats? För att svara på denna 
fråga har fyra alternativa lokaliseringar studerats. Samtliga lokaliseringar som studerats 
berör jordbruksmark dock finns det vissa skillnader gällande storlek, begränsningar och 
utformning. Samtliga områden är relevanta alternativ dock har de olika förutsättningar 
och begränsningar som måste lösas. För tre av de alternativa områdena finns ett stort 
inslag av befintlig bebyggelse, både bostäder och verksamheter. Dessa inslag är en 
försvårande omständighet då de ställer höga krav på tex buller. Ett starkt argument som 
talar för föreslagen placering är de potentiella synergier som kan uppstå med befintlig 
verksamhet i direkt anslutning till Kärra 1:9. För två av områdena kan just denna effekt 
utebli på grund av avståndet. Detta är något som man skulle behöva utreda vidare men 
ryms inte i en jordbruksmarksutredning.  

 

För jordbruksmarkens del blir konsekvenserna av samtliga alternativa placeringar 
jämförbar då det handlar om stora arealer med produktiv jordbruksmark som helt 
exploateras.  
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