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Inledning

Varje ort eller by behöver mångfunktionella 

ytor som kan fungera både som sociala 

mötesplatser, rekreationsområden, fördröjare 

av dagvatten eller som en refug för vilda 

växter och djur. Grönområden i tätorter och 

på landsbygden hänger samman och bildar 

en helhet – en grön struktur. 

Många delar av grönstrukturen är viktiga 

off entliga rum och miljöer som har stor 

betydelse för människors livsmiljö. Vi 

behöver grönstruktur som fyller många olika 

behov – rekreationsområden, off entliga 

mötesplatser, gång- och cykelstråk, ytor 

som minskar risker för översvämningar, 

med mera. Att planera för bra grönstruktur 

är att planera för mer attraktiva, trygga och 

hälsosammare livsmiljöer.

Kommuner har, enligt PBL, i uppgift att ta 
fram en översiktsplan vari kommunen redogör 
för tänkt utveckling avseende mark- och 
vattenanvändning och bebyggelse. Tätorter 
består generaliserat av byggelse, infrastruktur 
och grönstruktur. För att möjliggöra för en 
god bebyggd miljö krävs genomtänkt fysisk 
planering och gestaltning av bebyggelse, 
infrastruktur och grönstruktur. I den fysiska 
planeringen samverkar trafi kinfrastrukturer, 
bebyggelsestrukturer samt grön- och 
blåstrukturer. Planering av vegetationsklädda 
marker och vattenområden kallas för grön- 
och blåplanering. Många gånger sätts orden 
grön- och blå- före och i kombination andra 
ord för att förklara helheter. Exempel på detta 
är grönytor och grönområden, vilka avser alla 
ytor i tätorter och dess omgivning som har 
vegetation. Ordet grönstruktur används för att 
beskriva många grönytor i ett nätverk och hur 
dessa förhåller sig till varandra. Grönstruktur 
används, likt här inledningsvis, för att beskriva 
vegetation och vatten. Ibland skrivs grön- och 
blåstruktur för att förtydliga detta. 

Grönplanering fyller en viktig roll för att 
nå internationella åtaganden att skapa en 
långsiktigt hållbar utveckling. Genom en aktiv 
och medveten grönplanering balanseras övrig 
fysisk planering och möjliggör för bebyggelse, 
vägar, infrastruktur och energiförsörjning 
utan att utarma grönstrukturens kvaliteter. 
Grönplanering är ett arbete utan slut. 
Aktiv grönplanering kräver samarbete och 
ansvarstagande för det gemensamma, både 
gällande den off entliga och den privata 
grönskan. Aktiv samverkande grönplanering 
kan generera ökat välbefi nnande och hälsa 
men även ökande biologisk mångfald och 
positiva avtryck för klimatet. 

Många delar av grönstrukturen är viktiga 
off entliga rum och miljöer som har stor 
betydelse för människors livsmiljö.  Vi behöver 
grönstruktur som fyller många olika behov – 
rekreationsområden, off entliga mötesplatser, 
gång- och cykelstråk, ytor som minskar risker 
för översvämningar, med mera. Att planera 
för bra grönstruktur är att planera för mer 
attraktiva, trygga och hälsosamma livsmiljöer. 
Grönstrukturen står för viktiga värden som 
riskerar att försvinna om inte avvägningar görs 
mellan grönstruktur och bebyggelsestruktur 
samt trafi kinfrastruktur. Bebyggs viktig 
grönstruktur riskerar framtidens livsmiljöer i 
Bjuvs kommun att varken bli attraktiva, trygga 
eller hälsosamma. Grönstrukturplanen för 
Bjuvs kommun är av strategisk karaktär och 
anger målen för hur grönstrukturen ska bevaras 
eller utvecklas. I grönstrukturplanen framgår 
även vilka strategier och ställningstagande som 
kommer att nyttjas i kommunens arbete för att 
nå målen. 
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Syfte

Grönstrukturplan för Bjuvs kommun är av 
strategisk och övergripande karaktär som 
beskriver utvecklingen av kommunens 
grönstruktur. Grönstrukturplanen syftar till att:

utgöra ett underlag för den fysiska 

planeringen. 

ange mål, strategier och ställningstagande 

för kommunens arbete med planering och 

förvaltning av grönstrukturen. 

på en övergripande nivå peka ut 

strategiska åtgärder och strategiska val för 

vidareutvecklingen av kommunens gröna 

och blå struktur.

påvisa ytor och områden som ökar 

kommunens attraktivitet

vara ett underlag och stöd för utformning 

av grönstrukturen, prioritering och 

verksamhetsplanering inom de förvaltningar 

som ansvarar för planering och förvaltning 

av parker, natur och fritid. 

bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen, 

folkhälsomålen och målen för friluftsliv kan 

uppfyllas på lokal nivå 

Avgränsning, användning och process

Det fi nns ingen grönstrukturplan i Bjuvs 
kommun sedan tidigare. Grönstrukturplan 
är således ett helt nytt dokument. 
Grönstrukturplanen är avgränsad till att 
enbart beskriva värden i kommunens gröna 
och blå struktur. Andra motstående intressen  
beskrivs inte - avvägning mellan allmänna 

intressen ingår inte grönstrukturplan för 

Bjuvs kommun utan ingår i andra processer 
såsom exempelvis översiktsplanering och 
detaljplanering. 
Grönstrukturplanen är avsedd för planerare 
som på olika sätt och i olika skeden arbetar med 
grönplanering och grönyteförvaltning inom 
samhällbyggnadsprocessen. Förhoppningen 
är att även andra aktörer och intressenter kan 
tänkas nyttja dokumentet.  

Grönstrukturplanen ska ses över och 
revideras inom ramen för den kontinuerliga 
översiktliga planeringen. Ansvarig för en 
sådan process är planeringsavdelningen 
inom kommunstyrelsens förvaltning. 
Grönstrukturplanen ska antas av 
kommunfullmäktige.

Den lokala naturvårdssatsningen

Bjuvs kommun ansökte om statligt bidrag 
enligt förordning (2003:598) om statliga 
bidrag till lokala naturvårdsprojekt under år 
2017. I slutet av mars år 2018 lät Länsstyrelsen 
Skåne meddela Bjuvs kommun att det lokala 
naturvårdsprojektet ”Grönstrukturplan för Bjuvs 
kommun” var beviljat. Grönstrukturplanen 
ingår i kommunens pågående arbete med 
framtagande av ny kommunövergripande 
översiktsplan. 

Process

Grönplanering är en ständigt pågående 
process där nya frågor fortlöpande måste 
adresseras och nya underlag tas fram. 
Grönstrukturplanen är med andra ord ett 
strategiskt ställningstagande baserat på de 
för tillfället rådande omständigheter och de 
underlag som fi nns tillgängliga när planen tas 
fram och antas. 

Under framtagandet av grönstrukturplanen 
har kunskapsunderlag för kommunens 
grönstruktur tagits fram som underlag 



9

Version 1. 2022-04-20

för arbetet. Inventering och analyser av 
kommunens grönstruktur har utförts och 
sammanställts i kartprogrammen QGIS och 
främst ArcMAP. Materialet har resulterat i 
fem olika PM som beskriver olika teman och 
i sin tur inkluderar olika kunskapsunderlag. 
Samtliga PM ligger till grund för detta 
dokument. Kunskapsunderlagen beskriver 
bland annat hur de gröna kvaliteterna är 
fördelade inom tätorterna och hur tillgången 
ser ut. I de olika PM som omnämns fi nns 
slutsatser och förslag på utveckling. De mål 
och strategier som föreslås genom detta 
program tar sin utgångspunkt i de fem olika 
PM; PM-Upplevelsekvaliteter, PM-Hållbar 

grönyteskötsel, PM-Ekosystemtjänster, PM-

Dialog med medborgarna samt PM-Analyser 

av tätorter.  

Grönstrukturplanen tar sin utgångspunkt 
i ”Bjuv 2040 - utvecklingsstrategi för 
översiktsplanen” samt vision 2030, nationella 
och regionala miljö- och folkhälsomål, 
Agenda 2030 med fl era. Grönstrukturplanen 
tar även sin utgångspunkt i en rad 
andra dokument och kunskapsunderlag 
gällande bland annat Naturvårdsprogram, 
Lekplatsprogram, Skötselplan, med 
fl era. Vidare tar grönstrukturplanen sin 
utgångspunkt i en mängd planer, program, 
policys och måldokument. Några kommunala 
exempel är Översiktsplan 2006, Miljöpolicy, 
Dagvattenpolicy, dagvattenplan med fl era. 
Några ytterligare exempel är Strukturplan för 
Familjen Helsingborg, region Skånes regionala 
utvecklingsplan, region Skånes pågående 
arbete med regionplan för Skåne, region 
Skånes temaPM – Grönstruktur i Skåne, med 
fl era.  
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Foto: Selleberga, oktober 2019, Bjuv
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Grönstrukturens nuläge och 
utmaningar

”Vid Hästabackarna har man en vidunderlig 
utblick över kommunens omväxlande natur- 
och kulturmiljöer. I detta landskap fi nns 
spår från alla historiska tidsepoker. Längst 
bort i öster höjer sig horsten Söderåsen 
med ett utbrett skogslandskap där bok och 
gran dominerar. Vid foten av Söderåsen 
tar risbygden över med sina betesmarker 
och små skogsdungar. Åvarps fälad som är 
en rest från byns gamla betesmark är idag 
naturreservat. Flera storgårdar och gods har 
också satt sin prägel på jordbrukslandskapet 
med vackra alléer och parkliknande 
skogsområden. Stora delar av det tidigare 
risbygdslandskapet har idag omvandlats till 
ett slättlandskap där odling dominerar. En del 
har också omförts till produktionsskog. 

Vegeå och Boserupsbäcken är viktiga 
vattenleder i kommunen. Här häckar 
kommunfågeln forsärlan och från gamla 
tider fi nns fl era kvarnmiljöer med dammar 
kvar. Kommunen har också skapat fl era nya 
vattenytor nära tätorterna.
 
Överallt ser man spår efter gruvepoken i 
kommunen. Slagghögar och dagbrott från 
kol och lertäkter är idag viktiga kulturmärken 
men de har också utvecklats till intressanta 
naturmiljöer och närrekreationsområden. 
Kring och i tätorterna fi nns både vild och 
städad natur som t.ex. golfbana, bäckdalar, 
skötta grönytor, dagvattendammar m.m.” 
Citat från arbetsmaterial, Charlotte Lundberg, 
i samband med framtagande av nu gällande 
översiktsplan, ÖP2006 antagen 2009.  

Bjuvs kommun har stor variation av gröna 
och blå miljöer. Det visar, inte minst, den 
översiktliga beskrivning av kommunens natur- 
och kulturmiljöer ovan som nedtecknades i 
samband med framtagande av nu gällande 
översiktsplan, ÖP2006.

I underlagsrapporten PM-Ekosystemtjänster 

beskrivs mer utförligt värden i kommunens 
grönstruktur. I rapporten framgår bland annat:

”Bjuvs kommun har ett unikt läge där 
jordbrukslandskapet möter Söderåsen. I 
mötet mellan åsen och det fl acka landskapet 
fi nns ett spännande mer småskaligt landskap 
med fl era ekosystemtjänster. Bjuv har en 
rikedom av ekosystemtjänster och fl era är 
sårbara som behöver tas tillvara. 

I en jordbruksdominerad kommun som Bjuv 
är vissa ekosystemtjänster helt avgörande 
för matproduktion. Vissa matväxter (som 
t.ex. äpplen) är helt beroende av pollinerande 
insekter och vissa bidrar med en ökad skörd 
(t.ex. raps) med hjälp av insektspollinering. 
Insekterna, i sin tur, är beroende av den 
biologiska mångfalden. Att ha tillgång till 
natur- och friluftsområden är inte en
självklarhet i odlingslandskapet utan ofta 
är tillgängligheten begränsad. I Bjuv har 
odlingslandskapet ett kulturhistoriskt värde 
och för att öka rekreationsvärdet behövs 
åtgärder för att öka tillgängligheten.  

Att satsa på ekosystemtjänster är att satsa 
på kommunens motståndskraft. När en 
sjukdom påverkar en art, fi nns det andra att 
ta dess plats. När det ösregnar, kan ekosystem 
hjälpa oss dämpa höga fl öden. Även vattnet 
vi dricker är beroende av växtlighetens och 
markens vattenrenande förmågor.” 
Citat från PM-Ekosystemtjänster. 
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0 1 500 3 000750 Meter

.
Figur 1, redovisar befi ntlig markanvändning i Bjuvs kommun. 
(Källa: Nationella marktäckedata (NMD) - Naturvårdsverket)

Teckenförklaring
2 Öppen våtmark

3 Åkermark

41 Övrig öppen mark utan vegetation

42 Övrig öppen mark med vegetation

51 Exploaterad mark, byggnad

52 Exploaterad mark, ej byggnad eller väg 

53 Exploaterad mark, väg

61 Sjö och vattendrag

111 Tallskog (utanför våtmark)

112 Granskog (utanför våtmark)

113 Barrblandskog (utanför våtmark)

114 Lövblandad barrskog (utanför våtmark)

115 Triviallövskog (utanför våtmark)

116 Ädellövskog (utanför våtmark)

117 Triviallövskog med ädellövinslag (utanför våtmark)

118 Temporärt ej skog (utanför våtmark)

121 Tallskog (på våtmark)

122 Granskog (på våtmark)

123 Barrblandskog (på våtmark)

124 Lövblandad barrskog (på våtmark)

125 Triviallövskog (på våtmark)

126 Ädellövskog (på våtmark)

128 Temporärt ej skog (på våtmark)
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Jordbruksmark53%

Markanvändning

Exploaterad mark/bebyggelse12%

Öppen mark /Övrig mark7%

Sjö, vattendrag & våtmark<1%

Skog28%

Mark-

användning

Tallskog2%

Typ av skog

Granskog25%

Triviallövskog16%

Ädellövskog30%

Triviallövskog med

ädellövsinslag
<1%

Temporärt ej skog21%

Lövblandad barrskog5%

Typ av 

Skog

Bjuvs kommun har större andel invånare 
boende i tätorterna än rikssnittet. Drygt 93 
procent av invånarna i Bjuvs kommun bor i 
tätorter, vilket kan jämföras med genomsnittet 
i Sverige där drygt 87 procent bor i tätorter. 
I Sverige används knappt tre procent av 
markanvändningen till bebyggelse. Av 
resterande markanvändning utgörs 69 procent 
av skog, knappt 21 procent övrig mark samt 
drygt sju procent jordbruksmark. I Bjuvs 
kommun är siff rorna andra. Knappt tolv 
procent av marken används till bebyggelse 
och sju procent är övrig mark. Av resterande 
markanvändning utgörs 28 procent av skog 
och knappt 53 procent av jordbruksmark. (SCB, 
2021) 

I princip all mark i kommunen är påverkad 
av människan på något sätt. En stor andel av 
skogsmarken är intensivt nyttjad och bedöms, 

enligt länsstyrelsen, ha låga naturvärden. 
Drygt en procent av kommunens landareal 
är skyddad natur, vilket kan jämföras med 
drygt fyra procent skyddad natur avseende 
Skånes totala landareal (Länsstyrelsen Skåne 
2021). Poängen med att ta upp siff ror kring 
markanvändning syftar till att belysa dess 
betydelse för rekreation och friluftsliv genom 
allemansrätten. Enligt Naturvårdsverket (2021) 
anser 50 procent av befolkningen att tillgången 
till friluftsliv påverkar vid val av bostadsort. 
Vidare, enligt samma källa, är en tredjedel av 
befolkningen ute i skog och mark minst en 
gång i veckan.

På ett kommunövergripande plan kan 
man konstatera att markanvändningen i 
Bjuvs kommun skiljer sig från rikssnittet. 
I de underlag som tagits fram för 
grönstrukturplanen kan man även konstatera 
att tillgången till grönstruktur i kommunens 
tätorter skiljer sig från en genomsnittlig Svensk 
tätort. Se gärna nedan. 
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Allmänt tillgänglig  grönyta per person

Sverige287 m²

181 m²

210 m²

185 m²

75 m²

Bjuvs kommun

Bjuv

Billesholm

Ekeby

Allmänt 

tillgänglig  

grönyta per 

person

Andel grönyta per person

Andel grönyta

per person

Sverige458 m²

400 m²

366 m²

495 m²

377 m²

Bjuvs kommun

Bjuv

Billesholm

Ekeby

28%

72%

Sverige

Drygt

50%

Knappt

 50%

Bjuvs kommun

26%

74%

Bjuv

31%

69%

Billesholm

26%

74%

Ekeby

Andel skog

Grönytornas kvalitativa egenskaper

Andel öppen mark

Figur 2, från PM-Analyser av tätorter, visar 
jämförelser mellan tätorterna i Bjuvs kommun och 
Sverige. 

Tätorterna i Bjuvs kommun har lägre 
andel grönyta av tätorternas landareal än 
genomsnittet i Sverige. 

Tätortsbefolkningen i Bjuvs kommun har färre 
antal kvadratmeter grönyta per person än 
genomsnittet i Sverige.  

Tätortsbefolkningen i Bjuvs kommun har färre 
antal kvadratmeter allmänt tillgänglig grönyta 
per person än genomsnittet i Sverige 

Tätortsbefolkningen i Bjuvs kommun har större 
andel öppen vegetationsklädd mark av olika 
slag (klippytor, gräsmattor med mera) och lägre 
andel skog än genomsnittet i Sverige. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
statistiken om tätorternas grönstruktur belyser 
en rad aspekter som berör grönstrukturens 
mångfunktionella betydelse. För det första, 
sett ur ett ekologiskt perspektiv, väcks frågor 
om tätorternas totala grönstruktur. Den totala 
grönstrukturen har betydelse för olika arters 
fortlevnad och spridning, oavsett vem eller 
vilka som äger eller disponerar grönytorna. 

Tätorterna i Bjuvs kommun har följaktligen 
färre möjligheter, avseende den totala 
grönstrukturen, att främja ekologin sett till ett 
genomsnitt i Sverige. 

För det andra, och sett ur ett 
rekreationsperspektiv, väcks frågor om 
ägarskap. Ägarskap kan spela en avgörande 
roll för om grönstrukturen är tillgänglig eller ej. 
Ser man till tätorternas omland, med stor andel 
jordbruksmark, är det centralt att tätorterna 
bidrar med allmänt tillgängliga grönytor. 
Förutsättningarna är helt enkelt sämre än 
genomsnittet i Sverige. Detta gäller för främst 
Ekeby och Bjuv och till viss del även Billesholm. 

För det tredje, och sett till kvalitativa 
egenskaper, påverkas grönstrukturen av grad 
av öppenhet, vegetationstyper och andra 
markanvändningsfrågor. Sammantaget 
påverkar dessa upprätthållande och främjande 
av såväl ekosystemtjänster som folkhälsa men 
även anpassning till ett förändrat klimat. Sett 
ur ett nationellt perspektiv indikerar statistiken 
att tätortsbefolkningen i Bjuvs kommun, med 
lägre andel skog än genomsnittet i Sverige, 
troligen har lägre andel kvalitativa egenskaper i 
tätorternas grönstruktur.

Andel grönyta av tätorters landareal

Sverige63%

Bjuvs kommun41%

Bjuv44%

Billesholm43%

Ekeby32%
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Vidare och enligt de underlag som tagits 
fram för grönstrukturplanen kan man 
även konstatera att det är skillnader i 
tillgång till grönstruktur i de tre tätorterna 
Bjuv, Billesholm och Ekeby. Tillgången till 
grönstruktur i tätorterna påverkas av att 
det fi nns väg- och järnvägbarriärer som 
försämrar tillgängligheten. Tillgången till 
grönstruktur i tätorterna påverkas även av 
att vissa delar av tätorterna har för långt till 
närmsta grönområde. Det saknas helt enkelt 
grönområden eller i en del fall gångnät. 
Tillgången till grönstruktur i tätorterna 
påverkas även av att grönområdena inte har 
varierat innehåll och har låga kvaliteter.

Det fi nns en konfl ikt mellan 
jordbruksintressen och grönintressen kontra 
exploateringsintressen. Flera av tätorterna 
växer vilket medför att avvägningar måste 
ske inom samhällsplaneringen för att inte 
viktiga värden och ekosystemtjänster som 
grönstrukturen levererar byggs bort. När 
en tätort förtätas måste samtidigt befi ntlig 
grönstruktur förtätas med fl er värden så 
att fl era funktioner kan rymmas på samma 
yta. Grönstrukturen inom tätorterna måste 
med andra ord få fl er mångfunktionella 
ytor. En förlust av grönområden inom 
tätorterna på grund av förtätning medför 
risk för framtida kostnader på grund av 
negativa eff ekter på biologisk mångfald, 
rekreationsvärden, kulturmiljövärden, 
lokalklimat och dagvattenfördröjning. 
Förtätningar i en tätort innebär ökat tryck på 
kvarvarande grönområden. Detta kan motivera 
investeringar och förbättringar.

Ny grönstruktur kan i en del fall komma att bli 
aktuell på åkermark vilket innebär minskad 
livsmedelsproduktion. En omvandling av 
åkermark till natur eller parkmark innebär inte 
att marken förstörs. Uppstår odlingsbehov i 
framtiden kan åkermarken återställas. 

Framtidens förändrade klimat kommer att 
ge samhällsutmaningar där grönstrukturen 
kan spela en nyckelroll för hanteringen 
av dessa utmaningar. Ett förändrat klimat 
medför samtidigt även stora påfrestningar på 
grönstrukturen. 
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Foto: Billesholmsskogen, April 2019, Billesholm
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Planförslag

Grönstrukturplanen avser att visa på en 
viljeinriktning och kan därmed ses som ett 
underlag för planering. 

De övergripande mål och strategier som 
berör utvecklingen av Bjuvs kommun arbetas 
fram i samband med den nu pågående 
processen med upprättande av förslag till 
en ny kommunövergripande översiktsplan. 
I en utvecklingsstrategi för översiktsplanen 
beskrivs hur nationella och regionala 
miljö- och folkhälsomål samt Agenda 2030 
är viktiga övergripande målsättningar. 
Utvecklingsstrategin för översiktsplanen 
tar utgångspunkt i vision 2030 men även 
i de utmaningar som Bjuvs kommun har 
identifi erat som särskilt viktiga för den fysiska 
planeringen att bemöta. Utifrån utmaningarna 
har målbilder och inriktningar med tillhörande 
mål och strategier arbetats fram. Mål och 
strategierna är principiella och ska leda till att 
visionen uppnås samtidigt som utmaningar, 
hinder och svårigheter hanteras. 

Grönstrukturplanen utgör en del av Bjuvs 
kommuns arbete med ny översiktsplan samt 
i att nå de nationella, regionala och lokala 
miljö- och folkhälsomålen. Fyra mål och sex 
strategier är tänkta att leda Bjuvs kommun i 
arbetet med att bevara och samtidigt utveckla 
en ändamålsenlig grönstruktur. Följande fyra 
mål föreslås:

Mål

ATTRAKTIV & TRYGG GRÖNSTRUKTUR, för 

boende, näringsliv och besökare 

Grönstrukturen ska utvecklas genom att beakta 
tillgång till grönstrukturen i samband med 
planering, gestaltning och förvaltning. En 
attraktiv och trygg grönstruktur skapas genom 
att göra den mer tillgänglig (nåbar), skapa 
tillräckligt många och stora ytor samt att den 
har en utformning och kvalitet som tilltalar alla

 HÄLSOFRÄMJANDE GRÖNSTRUKTUR, för 

människor genom parker och naturområden 

Grönstrukturen har viktiga värden med 
varierade gröna miljöer som är rika på 
upplevelser och med platser för både vila och 
aktivitet. Det fi nns tydliga samband mellan 
folkhälsa och god tillgång till grönstrukturen. 
Alla ska ha tillgång till grönstruktur med god 
kvalitet inom 300 meter från sin bostad. Större 
tätortsnära gröna områden ska vara möjliga 
att nå på promenadavstånd eller via cykel. 
Gårdsmiljöer kring äldreboenden, skolor och 
förskolor ska vara varierade, lummiga, rymliga, 
tillgängliga och trygga. 

SAMMANHÄNGANDE GRÖNSTRUKTUR, där 

människor, växt- och djurliv länkas samman

 
Grönstrukturen länkas samman för att på så 
sätt bidra till att nåbarheten till parker, torg och 
grönområden förbättras och så att mötesplatser 
och platser binds samman. Det underlättar 
för rekreation och aktiviteter samtidigt som 
det skapar förutsättningar för ett rikt växt- 
och djurliv. Grönstrukturen möjliggör för att 
naturvärden och växt- och djurlivet bevaras, 
förstärks och utvecklas. 

ROBUST GRÖNSTRUKTUR, för att 

möta framtidens utmaningar som 

klimatförändringar, förlust av biologisk 

mångfald, mm 

Grönstrukturen möjliggör så att ekosystemens 
funktioner och processer upprätthålls 
och samtidigt utvecklas. På så sätt kan 
grönstrukturen bidra till klimatanpassning, 
omhändertagande av dagvatten, vattenrening 
eller andra ekosystemtjänster samtidigt 
som biologisk mångfald främjas. En robust 
grönstruktur kan både öka trivsel och 
upplevelsekvaliteter i grönstrukturen och 
samtidigt minska eff ekterna av eventuella 
skyfall och översvämningar.
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Figur 3, Planförslag för grönstruktur i Bjuvs kommun. 
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Planförslaget illustrerar 

en viljeinriktning för 

en sammanhängande 

grönstruktur bestående 

av områden och stråk med 

tidshorisont mot 2040. 
Planförslaget redovisar 
grönstruktur med klassning 
som befi ntlig och ny. Mål 
och strategier gäller för all 
typ av grönstruktur, oavsett 
planförslagets klassning. 
Ny grönstruktur med nya 
områden och nya stråk föreslås 
utifrån olika behov och där det 
för framtiden fi nns en poäng 
i att skydda och bevara eller 
utveckla grönstruktur och 
möjligheterna för biologisk 
mångfald, rekreation, växt- 
och djurliv, klimatanpassning 
med mera. Ny grönstruktur 
föreslås för områden som 
saknar skydd från förändringar 
och exploatering. Ny 
grönstruktur föreslås i syfte att 
förstärka befi ntliga strukturer 
och samband. 
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Planförslag - Ekeby

Figur 4, Planförslag för grönstruktur i Bjuvs 
kommun -  Ekeby. 
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Figur 6, Planförslag för grönstruktur i Bjuvs 
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Figur 7, Särskilda värden för grönstruktur i Bjuvs kommun .0 1 500 3 000750
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Områden med särskilda värden:

- Naturvärden: Klassifi cerade områden i 
 naturvårdsprogrammet.
- Biologisk mångfald: Områden 
 med mycket hög kapacitet enligt 
 ekosystemkartläggning.
- Ekosystemtjänster: Kärnområden med 
 hög kapacitet enligt 
 ekosystemkartläggning.
- Upplevelsekvaliteter: Grönområden 
 med fl er än fem upplevelsekvaliteter. 
 Dessa områden bedöms ha mycket goda 
 möjligheter för rekreation, sociala 
 aktiviteter och upplevelsevärden. 
- Vattenplanering: Områden som 
 bedöms som strategiska för 
 vattenvårdande åtgärder, enligt 
 vattenrådens planer.  
 Grönområden som av kommunens 
 tjänstepersoner bedöms strategiska för 
 klimatanpassning. Områden på 
 kommunalt ägd agrar mark som av 
 kommunens tjänstepersoner bedöms 
 strategiska för klimatanpassning. 

Avvägningar mellan olika intressen

Det är angeläget att i samband med planering 
eller exploatering av nya områden säkerställa 
god tillgång till kvalitativ grönstruktur. En 
knäckfråga när en tätort växer och förtätas är 
hur tätorten ska utvecklas samtidigt som de 
gröna kvaliteterna stärks. Byggs tätorten tätare 
och större med fl er invånare ökar behovet av 
tillgång till grönstruktur samtidigt som en del 
av grönstrukturen kan komma att försvinna.

Vid avvägningar mellan olika intressen föreslås 
härigenom att ett grönområde ska bedömas 
som särskilt värdefullt om:

- Det uppfyller riktvärden för god 

 tillgång till grönstrukturen. 

- Det är utpekat som ett område med 

 särskilda värden. 

- Det har en viktig placering i ett grönt 

 stråk eller om det stärker svaga 

 kopplingar i  ett grönt stråk.  

- Det ligger nära en skola, förskola eller 

 äldreboende.

- Det kan bli en tillgång i grönstrukturen 

 genom nyexploatering.

I de fall där planering eller förändring 
(exploatering) sker inom ett grönområde 
som bedöms som värdefullt enligt 
ovanstående kriterier föreslås följande 
kompensationsprinciper gälla:

1. Undvik negativ påverkan. 
2. Minimera negativ påverkan. 
3. Kompensera negativ påverkan i 
 närheten. 
4. Kompensera på annan plats. 

Kompensationsprinciperna avser i första 
hand undvika påverkan på de värden som 
fi nns inom området. I andra hand bör negativ 
påverkan på de värden som fi nns inom 
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området minimeras. I tredje och fj ärde hand är 
det tal om kompensation av förlust av värden 
varibland sociala värden, ekologiska värden 
och olika typer av ekosystemtjänster avses. I 
samband med exploatering i grönområden ska 
de värden och ekosystemtjänster som fi nns 
inom ytan före exploatering kompenseras. Det 
är angeläget att, i samband med planering eller 
förändring genom exempelvis förtätningar, 
det kvarvarande grönområdet dels följer 
riktlinjer om tillgång, dels bidrar till ökad 
mångfunktionalitet. 

Efter ianspråktagande av grönstruktur 
genom exploatering ska den kvarvarande 
grönstrukturen följa grönstrukturplanens 
målsättning och vara mer:

 - attraktiv och trygg  
- hälsofrämjande
- sammanhängande
- robust
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Foto: Varagårdsparken, september 2021, Bjuv
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Strategier

Säkerställ god tillgång till grönstruktur

Kommunens tätorter ska präglas av 
välutvecklade grönstrukturer med god tillgång 
till attraktiva livsmiljöer. Genom riktvärden 
säkerställs att människor får tillgång till 
grönstruktur av olika kvalitet, kvantitet och 
tillgänglighet.

Grunden till en god tillgång välfungerande 
grönstruktur är att det fi nns tillräckligt med 
areal, det vill säga många och stora ytor 
som hänger samman i en helhet. Parkerna 
och grönområdena bör ha ett innehåll 
som är attraktivt för besökare det vill säga 
erbjuda upplevelsekvaliteter. Tillgänglighet i 
gångnätet är en variabel som fångar i vilken 
grad ett grannskap eller del av tätort som 
är rumsligt integrerad med sin omgivning. 
Ju mer ett grannskap hänger ihop med 
omgivningen, desto mer attraktivt är det att 
bo just där. Tillgänglighet, eller nåbarhet om 
man så vill, ökar den upplevda tillgången av 
grönstrukturen tillsammans med de två ovan 
beskrivna aspekterna, dvs kvalitet och kvantitet. 
Sammantaget lägger de tre nyss beskrivna 
aspekterna (tillgänglighet, kvalitet och kvantitet) 
ovan grunden för en attraktiv grönstruktur 
och boendemiljö. Stadsbyggande handlar 
förvisso inte om enbart en boendemiljö. En 
stor utmaning är att skapa gemensamma och 
off entliga miljöer. Det krävs tydliga gränser 
mellan privat, gemensamt och off entligt för att 
skapa förutsättningar för upplevd trygghet och 
möten inom olika miljöer. 

God tillgång baseras på: 
1. Kvantitet – antal och storlek
2. Kvalitet – upplevelser, funktioner och 
 aktiviteter
3. Tillgänglighet – avstånd och barriärer

Läs gärna mer om tillgång i PM-Analyser av 

tätorter

Nedan presenteras riktvärden för god tillgång

Riktvärden för god tillgång

I grönstrukturplanen föreslås härigenom 
riktvärden för god tillgång. Planeringsmålet är 

att alla ska ha tillgång till grönstruktur med 

god kvalitet inom 300 meter (gångväg) från 

sin bostad. Med god kvalitet avses att minst 

fem upplevelsekvaliteter fi nns representerade 

samtidigt inom ett eller fl era grönområden. 

För att ett område ska kunna uppvisa god 

kvalitet ska det samtidigt vara minst 0,2 

hektar stort. Vidare delas grönstrukturen i 
tätorterna in i olika typer av områden utifrån 
storlek och dess funktion, se tabellerna nedan.   

Närpark - den bostadsnära parken

Beskrivning Närparken, det mindre grönområdet, 
nära bostaden eller förskolan/skolan 
har en viktig roll för barn, äldre eller de 
som inte har möjlighet att röra sig så 
långt. Närparken kan ses som off entliga 
mikroparker, pocket parks, mindre 
grönområden eller ett litet naturområde

Storlek 0,2 - 1 ha

Viktiga värden Närparken är en plats för lek, spel, 
möten, samvaro, vila och den nära 
naturupplevelsen. Den bostadsnära parken 
är viktig med sin strukturbildande och 
orienterande funktion. Lekmiljö för barn, 
sitta i solen och skuggan eller uppleva en 
grön oas, med både ”tak, väggar och golv” 
(träd, buskar och gräs/planteringar) – är 
viktiga värden. 

Bör erbjuda minst två till tre 

upplevelsekvaliteter

Avstånd Max 200 meter från bostaden

Tillgänglighet Närparken ska vara lätt att hitta, enkel att nå 
och ha en trafi ksäker placering
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Grannskapsparken – den lokala parken

Beskrivning Grannskapsparken är en mindre park 
nära bostaden som har en viktig social 
funktion. Grannskapsparken är den lokala 
parken för den korta kvällspromenaden, 
för lek och samvaro eller hundrastning.  
Grannskapsparker är grönområden, 
planlagd parkmark, skog, öppen mark eller 
natur. 

Storlek 1 - 5 ha

Viktiga värden Grannskapsparken har värden för det lokala 
sammanhanget och är ett område som 
lämpar sig för promenader, fysisk aktivitet, 
lek, avkoppling, möten och samvaro. 
Lekplatser och attraktiva sittplatser är 
exempel på viktiga värden men även ytor 
för bollspel, solbad och sällskapslekar.

Bör erbjuda minst tre till fyra 

upplevelsekvaliteter

Avstånd Max 300 meter från bostaden

Tillgänglighet Grannskapsparken ska vara tillgänglig 
för alla åldrar och alla ska kunna nyttja 
den. Den har en central placering i 
bostadsområdet eller utmed viktiga och 
välanvända gång- och cykelvägar. Barn bör 
helst inte behöva korsa vägar för att kunna 
nå parken. 

Tätortsparken – den mångfunktionella 
parken

Beskrivning Den stora mångfunktionella parken 
fungerar som tätortens viktigaste gröna 
målpunkt. Tätortsparken är varierad, 
attraktiv och tillräckligt stor för att rymma 
många människor och tål användning. 

Tätortsparken har ett större 
upptagningsområde än granskapsparken 
och bör därför erbjuda fl er attraktioner 
och fylla många funktioner. Tätortsparken 
har ett centralt läge, storlek och innehåll 
som lockar en målgrupp från tätorten som 
helhet. 

Storlek Minst 5 ha

Viktiga värden Tätortsparken är en målpunkt dit man 
tar sig för att träff as, promenera, låta 
barnen leka eller för att koppla av. 
Tätortsparken bör inhysa viktiga värden 
som kan fylla en del av vuxnas och barns 
motionsbehov. Exempel på dessa är 
öppna fält, promenadslinor, simbassänger, 
idrottsanläggningar, med mera. Ytterligare 
exempel på viktiga värden är den större 
lekplatsen, blomsterprakten, grillplatser 
och att parken har plats för evenemang och 
festligheter.

Bör erbjuda minst fem  

upplevelsekvaliteter

Avstånd Max 500 meter från bostaden

Tillgänglighet Tätortsparken är med central placering lätt 
att hitta. Tillgängligheten ökar med bra 
entréer och bra gång- och cykelvägar dels 
inom parken, dels gångvägar som leder hit.  
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Natur- och rekreationsområden

Beskrivning I natur- och rekreationsområden är det 
möjligt att uppleva natur och landskap 
i en relativt lugn miljö. Natur- och 
rekreationsområdena erbjuder mer vilda 
miljöer för avkoppling och upplevelse av 
biologisk mångfald än parkerna i tätorterna.  

Storlek Minst 5 ha

Viktiga värden I natur- och rekreationsområden ligger 
huvudfokus på naturupplevelser och på 
olika motionsaktiviteter. Skogskänsla, 
möjlighet att se djur, och upplevelse 
av rofylldhet och att komma bort från 
bebyggelse är viktiga upplevelsevärden. 
Liksom möjligheter till promenader, 
utfl ykter, motion och träning med mera. I 
vissa områden är kulturhistoriska värden 
särskilt uppskattade.

Bör erbjuda minst fem 

upplevelsekvaliteter

Avstånd Max 1500 meter från bostaden

Tillgänglighet Samma riktlinjer som i tätortsparkerna.

Därutöver bör de vara nåbara 
med kollektivtrafi k samt erbjuda 
parkeringsmöjligheter. 

Gång-, cykel-och ridvägar i områdena 
är viktiga för att de ska användas i stor 
utsträckning. I vissa områden fi nns 
motionsspår. 

Tillämpning av riktvärden innebär att vissa 
områden uppvisar brister – de når helt enkelt 
inte upp till angivna riktvärden. Bristområden 
illustreras genom kartorna på nästa sida. 

Vid planering eller förändring ska ny 
grönstruktur prioriteras i områden som har 
brist på god tillgång till grönområden med 
god kvalitet inom 300 meter (gångväg) från 
sin bostad. Vid planering eller förändring 
ska grönstruktur prioriteras i områden vars 
framtid inte är säkrad genom detaljplaner eller 
andra skydd. I andra hand ska andra områden 

som exempelvis verksamhetsområden inom 
bristområden beaktas. 

Kommunen ska särskilt beakta god tillgång 
till grönstrukturen för skolor, förskolor, 
äldreboende och vårdinrättningar. 

Med stöd i resultatet från PM-Analyser 

av tätorter faller det sig rimligt att föreslå 
att kommunen bör verka för att förbättra 
tillgängligheten till grönstrukturen genom att 
förbättra gång- och cykelnätets integration 
och genhet. Förslagsvis förstärks vissa angivna 
stråk som kan stimulera deras betydelse i 
gångsystemet – utgå från det goda läget. 
Koppla nya gator till befi ntliga viktiga stråk och 
anpassa samtidigt trafi kmiljön till gående och 
cyklister och bygg entréer mot stråken. Utnyttja 
potentialen i viktiga korsningar och etablera 
mötesplatser som kan berika grönstrukturen 
och det off entliga rummet. 

Vidare och med stöd i resultatet från PM-

Analyser av tätorter faller det sig rimligt att 
föreslå att kommunen bör verka för att öka 
antalet kvadratmeter allmänt tillgänglig grönyta 
per person inom tätorterna. Förslagsvis skapas 
fl era stora grönområden och natur- och 
rekreationsområden i Ekeby. 

Slutligen, med stöd av resultatet från PM-

Analyser av tätorter faller det sig rimligt att 
föreslå att kommunen bör verka för att öka 
andelen vegetation i form av skog. Vidare 
föreslås att komplettera grönstrukturen i 
tätorterna med fl er träd, buskar, naturlika 
planteringar, klätterväxter med mera. Dessa 
föreslås för upprätthållande och främjande av 
såväl ekosystemtjänster och biologisk mångfald 
som folkhälsa men även anpassning till ett 
förändrat klimat. 
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O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå upplevelsekvaliteter 
i grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område som enbart når 
upp till fyra upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekva

Område som når sex typer upplevelsekva

Område som når sju typer upplevelsekval

Område som når åtta typer upplevelsekva

Figur 9, visar bristområden (blå färg) samt 
möjlighet att nå fem upplevelsekvaliteter 
eller fl er, inom 300 meter, i Billesholm. 

Figur 10, visar bristområden (blå färg) samt 
möjlighet att nå fem upplevelsekvaliteter 
eller fl er, inom 300 meter, i Bjuv. 

Billesholm

Bjuv

Ekeby Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå upplevelsekvaliteter 
i grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område som enbart når 
upp till fyra upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekvaliteter

Område som når sex typer upplevelsekvaliteter

Område som når sju typer upplevelsekvaliteter

Område som når åtta typer upplevelsekvaliteter

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå upplevelsekvaliteter 
i grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område som enbart når 
upp till fyra upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekvaliteter

Område som når sex typer upplevelsekvaliteter

Område som når sju typer upplevelsekvaliteter

Område som når åtta typer upplevelsekvaliteter

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå upplevelsekvaliteter 
i grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område som enbart når 
upp till fyra upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekvaliteter

Område som når sex typer upplevelsekvaliteter

Område som når sju typer upplevelsekvaliteter

Område som når åtta typer upplevelsekvaliteter

Figur 8, visar bristområden (blå färg) samt 
möjlighet att nå fem upplevelsekvaliteter 
eller fl er, inom 300 meter, i Ekeby. 
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Utveckla grönstrukturens sociala 
värden 

Kommunens utformning av grönstrukturen 
har stor betydelse för hur ytan nyttjas. Det 
krävs en variation i upplevelsekvaliteter och 
gestaltade livsmiljöer. Barns gröna miljöer, den 
bostadsnära gröna miljön, den lättillgängliga 
grönstrukturen och det sammanhängande 
större naturområdet, olika karaktärer värnas 
och utvecklas för att tillgodose behovet av 
rekreation, lek, mötesplatser, fritidsaktiviteter, 
motion och naturupplevelser. Grönstrukturens 
sociala värden utvecklas genom planering, 
gestaltning och förvaltning.

Strategin avser att utveckla grönstrukturens 
sociala värden för att nå målen i 
grönstrukturplanen. Det fi nns varken en 
schablonartad lösning eller ett färdigt recept 
för hur ett sådant arbete skulle kunna se ut. 
Inledningsvis i detta avsnitt kan det vara 
på sin plats att hänvisa att fördjupande 
information i ämnet går bland annat att 
fi nna i PM-Upplevelsekvaliteter, PM-

Hållbar grönyteskötsel och PM-Dialog med 

medborgarna. 

Grönstruktur med god kvalitet och varierat 

innehåll

Kommunen bör verka för att det ska fi nnas 
grönområden med olika storlek, karaktär och 
kvalitet i alla tätorter. Genom att tillhandahålla 
en stor variation i och mellan områden lockas 
fl er till utevistelse samtidigt som det ökar 
möjligheterna till möten mellan människor. 
Grönområden med olika storlek, karaktär och 
kvalitet leder till mer hälsofrämjande, attraktiv 
och trygg grönstruktur.  

Forskare knutna till Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) har genom 
miljöpsykologisk forskning kommit 

fram till slutsatsen att det fi nns åtta 
kvaliteter som avgör vilka grönområden 
som människor fi nner attraktiva. Ju fl er 
kvaliteter en park eller grönområde har, 
desto högre är nyttjandegraden och 
populariteten. De åtta upplevelsekvaliteterna 
beskriver vad som upplevs som positivt 
i parkmiljöerna. Kommunen bör sträva 
efter att nya upplevelsekvaliteter tillskapas 
de ytor och platser som idag saknar 
upplevelsekvaliteter. Därefter kan givetvis 
ytterligare upplevelsekvaliteter tilläggas eller 
redan befi ntliga förstärkas. I arbetet med 
att höja de sociala värdena i kommunens 
grönstruktur kan kartorna med antal 
upplevelsekvaliteter och täthet tas i beaktande 
(PM-Upplevelsekvaliteter). Mot bakgrund 
av dem, samt sett i ljuset av att det enbart 
fi nns som mest sex upplevelsekvaliteter i 
en och samma park, bör man arbeta mer 
aktivt med utemiljöerna avseende storlek, 
upplevelsekvaliteter och utformning för 
utveckling av såväl befi ntliga som placering 
av nya. Kommunen bör dessutom, förutom att 
utveckla nya upplevelsekvaliteter, även arbeta 
med att förbättra tillgängligheten (nåbarheten) 
till grönområdena och i grönområdena. Enligt 
forskning fi nns tydliga samband mellan 
gångavstånd till grönområde och hälsa. Kortare 
gångavstånd än 300 meter från bostaden till 
ett grönområde tycks helt enkelt ge positiva 
hälsoeff ekter. Kortare gångavstånd än 300 
meter är viktigt för barn, äldre och personer 
med funktionsnedsättning. 

Enligt forskning fi nns samband mellan hälsa 
och ett områdes storlek. Större grönområden 
med naturlig vegetation tycks bidra till 
återhämtning vid stress och mental trötthet 
samt erbjuder bättre möjligheter till fysisk 
aktivitet. Det krävs minst en hektar för 

positiva relationer mellan grönområdet och 

hälsa. Mindre grönytor, såsom fi ckparker och 
stadsgrönska, har andra värden och bidrar 
till andra upplevelser likt social samvaro 
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eller få en nypa frisk luft. I PM-Dialog med 

medborgarna framgår det att stora parker 
och natur- och rekreationsområden är 
mycket uppskattade i kommunen. Vidare 
efterfrågas värden som främst förknippas med 
större parker, grönområden samt natur- och 
rekreationsområden. 

För att kunna utveckla grönstrukturens 
kvalitet och innehåll och med stöd i PM-

Upplevelsekvaliteter och PM-Dialog med 

medborgarna bör utvecklingen ske varsamt. 
Det är å ena sidan viktigt att tillgodose värden 
avseende natur, rofylldhet och rekreation och 
aktiviteter, lek, sport och social samvaro å andra 
sidan.  

Ett lämpligt verktyg i detta sammanhang och 
som skulle kunna underlätta för planering och 
prioritering av insatser/investeringar är att ta 
fram en handlingsplan för grönstrukturen. I en 
sådan handlingsplan skulle respektive tätorts 
parker kunna studeras mer fördjupat samt 
resultera i områdesspecifi ka utvecklingsplaner.  

Barns gröna miljöer

I lekplatsprogram för Bjuvs kommun går 
det att läsa om riktlinjer för lekplatser inom 
kommunen. I lekplatsprogrammet framgår 
det med andra ord hur kommunen arbetar 
med att säkra tillgång till trygga, spännande 
och stimulerande lekmiljöer. Eftersom 
attraktiva lekmiljöer kan bli populära 
mötesplatser med stor betydelse för trivseln 
och sammanhållningen är de viktiga att beakta 
vid utvecklingen av grönstrukturens sociala 
värden. 

I Lekplatsprogram för Bjuvs kommun står 
det att lekplatser (närlek) bör fi nnas inom 
300-400 meter. Upptagningsområden i 
lekplatsprogrammet illustreras genom 300 
meters buff ert fågelvägen. Med stöd i resultatet 
från PM-Analyser av tätorter framgår det 

att runt 50 procent av de boende i kommun 
når en off entlig lekplats inom 400 meter 
gångväg. Utifrån detta kan man konstatera 
att tillgången till off entliga lekplatser inom 
kommunen är något begränsad. Vid eventuell 
framtida revidering av lekplatsprogrammet 
bör gångavstånd tillämpas och inte fågelväg 
avseende riktlinjer.  

Många av lekplatserna består av ett par 
gungor, vippgungor och någon form av 
klätterställning. Utifrån vad som framgår 
av lekplatsprogrammet kan man hävda 
att lekvärdet på många lekplatser är något 
begränsat. Enligt lekplatsprogrammet är 
lekredskapen av god kvalitet men detta 
är inte tillräckligt för att locka till lek och 
utevistelse. Lekplatserna är inte integrerade 
i sin miljö och saknar växtlighet som kan 
interageras i leken och tillföra det som gör 
platserna mer lekvänliga. Lekplatsprogrammet 
föreslår att miljöerna kring lekplatserna bör 
utvecklas avseende de sociala värden för 
att på sått skapa mer tilltalande miljöer för 
vuxna. Lekplatsprogrammet förslår även att 
uppmuntra till lek i grönområden som har 
goda förutsättningar för att bli fi na lekmiljöer. 
Dessa miljöer återfi nns i den befi ntliga 
vegetationen, i den kuperade terrängen med 
mera. Med stöd i lekplatsprogrammet föreslås 
att barns spontana lek i grönstrukturen ska 
uppmuntras. Parker, grönområden samt 
natur- och rekreationsområden som har 
befi ntlig vegetation och kuperad terräng och 
som på så sätt har goda förutsättningar för en 
stor variation till kreativ lek bör bevaras och 
utvecklas ändamålsenligt. Trädskugga och 
skugga från annan vegetation är viktigt att 
beakta med hänsyn till skadlig UV-strålning. 

Barn spenderar en stor del av sin vardag i de 
gröna miljöerna kring skolor och förskolor. 
Det är angeläget att dessa miljöer utformas 
med hög kvalitet och säkerhet samt trygga 
skolvägar. God tillgång till attraktiva lekmiljöer 
i parker och naturområden som används av 
förskolor och skolor bör särskilt beaktas. 
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Trygghet 

Det är angeläget att frågor avseende trygghet 
och trivsel integreras i kommunens arbete 
med utveckling av grönstrukturen och 
dess sociala värden. Trygghet och trivsel är 
viktiga inte minst i avseende för att skapa 
förutsättningar för att så många som möjligt 
ska vilja nyttja parkerna, grönområdena 
samt natur- och rekreationsområdena. God 
gestaltning och design kan generera ökad 
trivsel men även skötsel och renhållning. 
Miljöer som ger ett ovårdat uttryck på grund 
av nedskräpning kan påverka känslan av 
otrygghet. God renhållning och skötsel men 
även bra belysning är något som tenderar att 
ha positiv påverkan på känslan av trygghet. 
Just dessa aspekter fanns bland de mest 
önskade förslag på förbättringar i kommunens 
grönstruktur, med bättre belysning som klar 
etta, enligt vad som framgår av PM-Dialog med 

medborgarna. Trafi ksituationer kan utgöra en 
risk för säkerhet, i synnerhet för barn eftersom 
de kan ha ett begränsat rörelseutrymme. 
Grönstrukturens sociala värden kan utvecklas 
genom att särskilt fokus riktas mot barns trygga 
skolvägar samt trygga gång- och cykelvägar 
efter mörkrets inträde. Frågan avseende 
trygghet i den off entliga miljön är givetvis mer 
mångbottnad än den korta beskrivningen ovan. 
En plats historik avseende våld eller övergrepp 
kan ge en rädsla hos många i samhället för att 
bli utsatt och som i förlängningen begränsar 
rörelsefriheten. 

En annan fråga som vanligtvis lyfts är 
att vegetation i form av skog, naturlika 
planteringar eller buskage kan i en del fall 
påverka känslan av trygghet.  Enligt forskning 
upplever många mer otrygghet i miljöer då 
de ensamma passerar ett grönområde med 
tät vegetation. Många upplever att en röjning 
eller utglesning skulle kunna öka den upplevda 
tryggheten. Det är dock synnerligen viktigt en 
röjning eller utglesning sker på sådant sätt att 

resultatet inte blir tät slyskog efter bara några år. 
Tät vegetation kan vara en bra lekmiljö för barn 
eller lämplig födo-/viloplats för djur, fåglar och 
insekter. En del människor föredrar dock en 
gles vegetation eftersom den kan upplevas som 
mer trygg. Skogen har viktiga sociala värden 
med betydelse för människors välbefi nnande, 
hälsa, boendemiljö med mera. 

Forskning visar att människor, i allmänhet, 
främst tilltalas av skogar som har en varierad 
struktur, olika trädslag och ålder. Med stöd i vad 
som framgår i PM-Upplevelsekvaliteter tycks 
buller påverka känslan av trygghet, där känslan 
av otrygghet tycks förstärkas med ökande 
buller. För stressreduktion och rekreation krävs 
låga nivåer av omgivningsbuller. Forskning 
visar att vegetation har förmågan att dämpa 
buller från trafi k. Naturbaserad bullerdämpning, 
genom vegetation, är som mest eff ektiv då den 
består av hög och djup vegetation med täta, 
fl erskiktade planteringar. 

Det är viktigt att fi nna en balans mellan 
tät respektive gles vegetation. Flerskiktade 
strukturer med olika ålder och träslag tycks 
vara att föredra samtidigt som de i vissa miljöer 
bör vara glesa som trygghetsåtgärd medan 
de i andra miljöer bör vara tätare för ekologi, 
bullerdämpning, lek med mera. 
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Skötsel

Förvaltning och skötsel av grönstrukturen, 
tätortens off entliga rum, spelar en 
nyckelroll för tätorternas attraktionskraft, 
trygghet, möjligheter till rekreation, 
mångfunktionella ytor – alla de mål som 
anges i grönstrukturplanen. För att kunna 
utveckla grönstrukturens sociala värden 
behövs en ändamålsenlig förvaltning och 
skötsel. För de sociala värdena är det en 
fördel om grönstrukturen är varierande med 
olika skötselintensitet som ger många olika 
upplevelser. För trygghet och attraktivitet är 
det viktigt att skötselnivån är hög för ytor som 
förväntas vara välskötta. Vid planering och 
gestaltning av områden är det därför viktigt 
att väga in den framtida skötselaspekten 
och bygga områden på ett sådant sätt att de 
går att sköta eff ektivt och med hänsyn till de 
ekonomiska resurser som fi nns att tillgå.

Under processen med framtagandet av 
grönstrukturplanen har tanken om en hållbar 
grönyteskötsel väckts. Ta gärna del av PM-

Hållbar grönyteskötsel.

Noterbart är att det fi nns stor potential att 
genom mer hållbara, resurssparande och 
kostnadseff ektiva metoder utveckla fl er 
upplevelsekvaliteter och därmed sociala 
värden i kommunens grönstruktur genom att 
göra en översyn av kommunens gräsytor. 

Bjuvs kommun har väldigt stor areal gräsytor 
som med fördel kan ställas om till annan 
mindre kostsam skötsel. Genom medveten 
och konsekvent planering av skötsel kan ytor 
ställas om för tillskapande av fl er kvaliteter och 
bättre ekonomi. Genom välavvägd blandning 
mellan planering, gestaltning och skötsel är 
det möjligt att fi nna platsanpassade lösningar 
såsom exempelvis ängsliknande gräsmattor 
eller att låta naturen ta över ett område 
samtidigt som det fortsatt är inbjudande.
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Öka samarbete och delaktighet  

Kommunen vill utveckla samverkan mellan 
olika aktörer för att stärka och vidareutveckla 
de gröna värdena. Grönområden är till för 
kommuninvånarna och det är därför viktigt att 
ha en nära kommunikation mellan planering, 
förvaltning och allmänhet.

En park är aldrig färdig

Grönplanering används för att planera 
och utveckla en fungerande grönstruktur. 
Grönplanering är ett arbete utan slut. 
Aktiv grönplanering kräver samarbete och 
ansvarstagande för det gemensamma, både 
gällande den off entliga och den privata 
grönskan. Aktiv samverkande grönplanering 
kan generera ökat välbefi nnande och hälsa 
men även ökande biologisk mångfald och 
positiva avtryck för klimatet. Grönstrukturen 
behöver samtidigt innehålla funktioner och 
upplevelser som är attraktiva för medborgarna. 
Grönstrukturen engagerar människor. Det 
är viktigt att kommunen är inkluderande 
gentemot organisationens omvärld. I detta 
sammanhang kan det vara lämpligt att utgå 
från målgruppsperspektiv. Med stöd i vad 
som framgår i PM-Upplevelsekvaliteter 

tilltalas människor med olika ålder, kön och 
bakgrund av olika typer av upplevelser och 
funktioner. Enligt forskning är de vanligaste 
aktiviteterna i närmiljön promenader, 
avkoppling, trädgårdsarbete, cykling, vara ute 
med barn, sola, vandring, med fl era. För yngre 
barn är det viktigt med goda möjligheter till 
stimulerande lek medan äldre barn och unga 
vuxna efterfrågar mötesplatser för umgänge 
och grönområden med anläggningar för 
sociala aktiviteter och sporter. Kvinnor 
promenerar oftare än män och anser samtidigt 
att det är viktigare med platser som ger 
möjlighet till återhämtning. Den demografi ska 
utvecklingen i kommunen medför bland 
annat att efterfrågan på vilka aktiviteter och 
upplevelsekvaliteter som önskas för enskilda 
grönområden varierar över tid. En park är 
således aldrig färdig. 

Den europeiska landskapskonventionens, 
som trädde i kraft 1 maj 2011 i Sverige efter 
att Sverige ratifi cerat den, mål är en rikare 
livsmiljö där alla kan delta i utformningen. I 
PM-Dialog med medborgarna framgår det att 
medborgarna har olika önskemål om möjlig 
utveckling för kommunens grönstruktur. 
Med stöd i vad som framgår i PM- Hållbar 

grönyteskötsel bör medborgare ges möjlighet 
att vara med och påverka grönstrukturen i syfte 
att gå mot en mer hållbar utveckling. 

Alla betydande investeringar för att utveckla 
grönstrukturens sociala värden bör föregås av 
en målgruppsanalys.   

Samarbeten

Grönstrukturplanen är en sektorsplan som visar 
en viljeinriktning och kan därmed ses som ett 
underlag för planering. I grönstrukturplanen 
görs inga avvägningar mellan de gröna 
värdena mot andra samhällsintressen. För 
att grönstrukturplanen ska få genomslag 
krävs det en god kännedom om den i andra 
berörda förvaltningar och bolag samt att 
förvaltningarna och bolagen får tillräckliga 
anslag för att kunna genomföra åtgärder. 
Utmaningarna med klimatanpassning är 
ett tydligt exempel på hur grönplanering är 
sektorsövergripande. Rutiner och samarbeten 
behövs, både i planering och skötsel, för 
att nå mångfunktionella lösningar och 
grönstrukturplanens mål. 

Grönstrukturen i Bjuvs kommun sträcker 
ut i kommunens omland som kräver 
kommunövergripande samarbeten 
och ställningstaganden. Kommunens 
aktiva deltagande och samarbete inom 
Söderåskommunerna, Familjen Helsingborg, 

Vegeåns vattenråd och Rååns vattenråd är 
exempel på nuvarande arbete. 
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Bevara och utveckla ett rikt växt- och 
djurliv och länka samman de grönblå 
stråken till ett sammanhängande 
nätverk

Gröna stråk

Kommunen ska ha ett välfungerande nätverk 
av gröna stråk. Stråken ska möjliggöra 
rekreation, stimulera till aktiv transport och 
agera spridningsvägar för växt- och djurlivet. 
Stråken är viktiga för djurs och växters 
möjligheter att sprida sig till och röra sig mellan 
olika områden.

Vattendrag utgör spridningsstråk för 
exempelvis fi sk och andra växter och djur i 
limniska miljöer. De gröna stråken har olika 
funktioner.  Stråken kan även användas för 
rekreation och vardagliga förfl yttningar 
såsom väg till jobb, skola och aktiviteter. Det är 
onekligen så att sammanlänkande områden 
ökar tillgängligheten och orienterbarheten. 
Grönstrukturen kan med fördel kompletteras 
och vidareutvecklas till ett sammanhängande 
nätverk. Vidare är det önskvärt att tätorternas 
grönstruktur stäcker sig ut i omgivande 
landskap. De gröna stråken kan förlängas 
och gröna områden och stråk förbindas med 
varandra genom exempelvis trädkantade vägar 
eller mindre parker. 

De grönblå stråken ska tas i beaktande, 
för bevarande och utvecklande, vid all ny 
markanvändning men även för människors 
vardagliga förfl yttningar. Gröna stråk är en 
viktig del av den gröna infrastrukturen. Grön 
infrastruktur kan förklaras som ekologiskt 
funktionella närverk av livsmiljöer och 
strukturer, naturområden och anlagd 
grönstruktur som utformas, brukas och 
förvaltas på ett sätt som möjliggör bevarande 
och främjande av biologisk mångfald och för 
samhällets viktiga ekosystemtjänster. Genom 
att planera mark- och vattenanvändningen 
med ekologiska processer i beaktande kan 
marken och vattnet brukas på ett hållbart sätt, 

vilket är viktigt för att vi i framtiden ska kunna 
förlita oss på de ekosystemtjänster som naturen 
ger oss. Rent vatten, rekreation, pollination 
av växter och grödor är alla exempel på 
ekosystemtjänster. 

Eftersom de gröna stråken har olika funktioner 
ställs olika krav på stråkens utformning och 
konstruktion. De stråk som fyller rekreativa 
och ekologiska funktioner medför högt ställda 
krav på både en attraktiv miljö och bred grön 
zon samt låga bullernivåer. Olika arter har olika 
behov vid förfl yttning. I vissa sammanhang 
förs resonemang om vilken bredd som är 
den bäst lämpade avseende gröna stråk. 
Det viktigaste är dock att stråken anpassas 
till omgivningen där topografi , bebyggelse, 
bullernivåer, skötsel och omgivande vegetation 
är exempel på aspekter som stråken bör 
anpassas till.  
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Naturvärden

Under de senaste 30 åren har Bjuvs kommun 
inventerat och värderat värdefull natur vid ett 
fl ertal tillfällen. Värdefull natur i Bjuvs kommun 
från 1991, Miljö- och naturvårdsprogram 
från mitten av nittiotalet, värdefull natur 
angiven i översiktsplan 2006 samt nu senast 
i Naturvårdsprogram för Bjuv från år 2016. I 
naturvårdsprogrammet anges tre strategier 
som är övergripande för allt naturvårdsarbete:
1. Bevara och utveckla naturen
2. Nyskapa och kompensera naturvärden
3. Öka kunskapen och sprid engagemang 
 för naturen

Grönstrukturplanen har en bred ansats då 
den föreslår att grönstrukturen, inte minst 
i den off entligt ägda marken, genom att 
bevara, anlägga, sköta och utveckla olika 
typer av områden skapar ett brett spektra av 
livsmiljöer för växter och djur. Nya livsmiljöer, 
kreotoper, kan skapas för att främja den 
biologiska mångfalden. Exempelvis kan 
dagvattendammar, våtmarker, blommande 
buskar och träd, bryn, fl er träd och död ved 
anläggas i och kring kommunens tätorter. 
Ett varierat fältskikt kan med fördel skapas 
för att gynna många arter och samtidigt 
berika människans livsmiljöer. Skötseln och 
förvaltningen spelar en avgörande roll för att 
bevara och utveckla ett rikt växt- och djurliv. 
Tätorternas grönstruktur föreslås skötas och 
utvecklas efter naturens förutsättningar. Det 
gör grönstrukturen mer hållbar sett till alla tre 
hållbarhetsperspektiv. Exempelvis är öppna 
gräsmarker och brynmiljöer bäst lämpade 
på näringsfattiga marker och lövskog på 
näringsrik mark. Med stöd i vad som framgår i 
PM- Hållbar grönyteskötsel kan med fördel en 
del av kommunens gräsytor ställas om till en 
skötsel som tillför värden för växt- och djurlivet. 
Klippta gräsmattor bör dock fi nnas på de 
platser där detta krävs i relation till funktion för 
nyttjande och kulturhistoria. Tätorternas skogar 

föreslås en varierad struktur, olika trädslag 
(efter ståndort) och ålder. Grova och gamla 
träd bör bevaras i så lång utsträckning som 
möjligt. Skyddszon med träd och buskar utmed 
vattendrag bör behållas. 

För framtiden fi nns en poäng i att skydda, 
bevara och utveckla vissa områden för 
deras betydelse för växt- och djurliv 
eller friluftsområden genom exempelvis 
säkerställande av områden eller ändringar i 
detaljplaner. Följande områden föreslås beaktas 
i sådant arbete:

1. Boserupsbäcken vid Mölledammarna 
 (Naturreservat - förslag från Värdefull 
 natur 1991)
2. Möllebäcken, mellan Haberga och 
 S. Vram (Naturreservat -förslag från 
 Värdefull natur 1991)
3. Västergårda fälad (Naturreservat 
 -förslag från Värdefull natur 1991)
4. Maglaby kärr (Naturreservat -förslag 
 från Värdefull natur 1991)
5. Gunnarstorp natur- och 
 rekreationsområde (förslag från ÖP 
 2006)
6. Grönstråk utmed Vegeå (förslag från 
 ÖP 2006 & strukturplan Fam. 
 Helsingborg)
7. Selleberga natur- och rekreationsområde
8. Gröningen
9. Ekebyparken (tätorspark)
10. Billesholmsskogen
11. Tivoliparken
12.  Brogårdaskogen
13.  Brogårda natur- och rekreationsområde
14.  Kungsgårdsparken (tätortspark)
15.  Askebunkarna
16. Skromberga natur- & rekreationsområde
17. Ljungsgård natur- & rekreationsområde
18. Ekeby natur- & rekreationsområde



35

Version 1. 2022-04-20

Utveckla karaktärsdrag   

Kommunen utgår från landskapet och 
utvecklar Bjuvs kommuns karaktärsdrag 
och gröna kulturvärden. På så sätt stärks 
kulturhistoriska miljöer och landskapsvärden 
genom att utgå ifrån platsens förutsättningar. 
Miljöerna ska lyftas fram som betydelsefulla 
inslag och målpunkter. Karaktärsdrag ska 
tillvaratas och förstärkas. 

Landskapet har många värden och tillgångar 
– ekologiska, ekonomiska, estetiska, 
kulturella och sociala. Enligt europeiska 
landskapskonventionen (ELC) är landskapet en 
gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. 
I ELC defi nieras landskap som ”ett område 
sådant som det uppfattas av människor och 
vars karaktär är resultatet av påverkan av och 
samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 
faktor”. Hur ett landskap uppfattas handlar 
i mångt och mycket om relationen mellan 
människa och plats. Landskapskonventionen 
som innehåller en demokratisk aspekt lyfter 
landskapets sociala betydelse och vikten av 
att dagens och kommande generationer ska 
ges möjlighet till värdering och förvaltning av 
landskap. 

Bjuvs kommun har landskap med många 
olika värden. För många saknas dock 
undersökningar och beskrivningar. För 
att få bra planeringsunderlag behöver 
kunskapen fördjupas och systematiseras och 
olika karaktärer kartläggas. Många värden 
är knutna till fornlämningar, kyrkor och 
begravningsplatser, gårds-och bymiljöer, 
ängar-och betesmarker och småskaliga 
odlingslandskap. Äldre lövträd, odlingsmurar, 
röjningsrösen, diken, husgrunder, åkerholmar, 
trädrader och alléer är alla betydelsebärande 
delar i landskapet och källor till förståelse 
för landsbygdens historia. Även de rester av 
jordbruks- och industrisamhällets infrastruktur 
och omgivande landsbygd i form av 
vägsträckningar, broar, stenmurar, slagghögar 
efter gruvor ger stora värden i landskapet. 

I jordbrukslandskapet ska äldre kulturmiljöer, 
som exempelvis värdefulla ängs- och 
hagmarker, i största möjliga utsträckning 
bevaras och restaureras. Enligt miljöbalken 
är biotoper som alléer, stenmurar, småvatten, 
odlingsrösen och åkerholmar skyddade och ska 
bevaras för framtiden.

Karaktärsdrag utvecklas genom att utgå från 
landskapet och förstärka dess olika karaktärer. 
På så sätt kan intressanta, unika och varierade 
platser skapas. Röra sig utmed vatten är 
attraktivt och kommunen bör arbeta aktivt 
med att synliggöra vatten. I samband med 
förändringar utmed vattendrag eller planering 
av vatten gäller det att planera för att så många 
som möjligt kan ta del av vattennära lägen. I 
samband med förändringar ska även ställning 
tas till om kulverterade vattendrag kan erhålla 
en öppen lösning. 

Söderåsen är ett stycke unik natur ur svenskt 
perspektiv. Den särpräglade naturen och 
det varierade landskapet har gjort området 
till ett riksobjekt för naturvård och friluftsliv. 
Söderåsen är viktig att betrakta som en helhet 
från Åstorp i väster till Röstånga i öster.

Landskapet och grönstrukturen ska användas 
som ett medvetet stadsbyggnadselement. 
Det betyder att grönstrukturen inte är en 
negation i fysisk planering, dvs det som blir 
över i samband med planering. Grönstrukturen 
ska användas för att utveckla karaktärsdrag. 
Exempelvis kan träd och alléer eller parker 
och naturområden bli viktiga landmärken. 
Vid utveckling och skötsel av park- och 
naturområden ska intressanta kulturhistoriska 
miljöer framhävas. Lanskapsstrukturer med 
betydelse för kommunens historia ska tas 
tillvara vid förändringar. På så sätt bevaras och 
främjas både gröna kulturvärden men även 
biologisk mångfald.  
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Nyttja och utveckla ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster 
som ekosystemen ger människan som bidrar 
till vår välfärd och livsmiljö. Biologisk mångfald 
är grunden för alla ekosystemtjänster, där olika 
arter och organismer samverkar i intrikata 
nätverk. 

Bin pollinerar grödor. Växter renar luft 
och vatten. Naturen ger oss möjlighet 
till rekreation och friluftsliv. Fungerande 
ekosystem är avgörande för att hantera 
förestående klimatförändringar. Vid beslut 
som påverkar mark- och vattenområden 
behöver man ofta göra avvägningar. Det 
handlar om beslut kopplade till exempelvis 
planering, exploatering, skötsel och förvaltning 
av mark och vatten. Genom att nyttja och 
utveckla ekosystemtjänster som naturlig del i 
stadsplaneringen skapas förutsättningar för att 
nå grönstrukturplanens målsättning och vara 
mer: 
- attraktiv och trygg  
- hälsofrämjande
- sammanhängande
- robust

Människor trivs och mår bättre om de kan 
bo med närhet till vatten och grönområden 
samtidigt som naturen ges utrymme att 
fylla olika funktioner. Vegetation med täta 
lövverk dämpar buller, binder koldioxid 
och tar upp luftföroreningar. Växtlighet 
och vattensamlingar förbättrar luften, 
reglerar temperaturer och gör att vattnet 
har någonstans att ta vägen vid regn och 
skyfall. Ekosystemtjänster handlar helt 
enkelt om naturbaserade lösningar där 
naturen gör jobbet. Genom att nyttja och 
utveckla ekosystemtjänster och utforma de 
naturbaserade lösningarna på rätt sätt kan 
ekosystemtjänsterna hjälpa oss att möta olika 
samhällsutmaningar. Samtidigt skapas miljöer 
som människor ofta anser är vackra och 
behagliga.

Kommunen ska ta tillvara ekosystemtjänster 
och samtidigt vara öppen för att analysera 
och utveckla kunskap om hur kommunen 
kan nyttja och stärka de ekosystemtjänster 
som grönstrukturen levererar. Det handlar 
bland annat om hur grönstruktur erbjuder 
ekosystemtjänster i form av klimatreglering, 
luft- och vattenhantering, bullerdämpande 
eff ekter, möjligheten till rekreation och 
biologisk mångfald. 

Naturbaserade lösningar – mångfunktionella 

ytor

Principen är att de naturbaserade lösningarna 
i grönstrukturen ska utformas på sådant 
sätt att fl era funktioner och värden ska 
kunna samsas på samma ytor, så kallade 
mångfunktionella ytor. En grönyta kan 
exempelvis vara ett rekreationsområde 
samtidigt som de spelar en viktig roll för 
dagvattenhanteringen. Genom att arbeta 
strategiskt utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv 
kan kommunen planera för naturbaserade 
lösningar i mångfunktionella ytor som kan 
anpassas till platsens förutsättningar och 
naturens föränderlighet. Förvaltning av 
mångfunktionella ytor främjar utveckling av 
sociala och ekologiska värden samtidigt som 
den ska bedrivas på ett ekonomiskt eff ektivt 
sätt. På så vis skapas större motståndskraft mot 
förändringar. 

Inom kommunen fi nns en stor areal gräsmattor 
som med fördel kan förändras. En lämplig 
förändring är annan typ av skötsel och 
planering av nya naturbaserade lösningar 
som förser ytorna med fl er funktioner och 
kvaliteter samtidigt som ekosystemtjänster 
utvecklas. Principer för att nyttja och utveckla 
ekosystemtjänster är
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- Kompensation av höga värden 
- Skapa fl er våtmarks- och vattenmiljöer
  där det är möjligt
- Skapa vegetationsklädda kantzoner 
 längs vattendrag
- Utveckla och bevara fl erskiktade 
 planteringar, som naturbaserad 
 bullerdämpning, utmed trafi kleder. 
- Alternativ till gräsmattor 
- Bevara skogsmiljöer 
- Plantera träd och vegetation i tätorterna

Vatten  

Ett av kommunens huvudsyften med 
vattenplanering är att förbättra vattnets 
kvalitet och målet är att uppnå god ekologisk 
status 2027 samt även exempelvis målet 
översvämningsskydd. Ekosystemtjänster 
är medel för att nå vattenplaneringens mål, 
och genom att integrera ekosystemtjänster 
i vattenplaneringen på ett uttalat, tydligt 
och transparent sätt ökar möjligheterna att 
ytterligare ta tillvara på ekosystemtjänster 
för att nå målen med vattenplaneringen. 
Ekosystemtjänstperspektivet kan därmed 
minska behovet av tekniska lösningar som 
i allmänhet är mer kostsamma och mindre 
robusta. Det ger också större möjligheter 
till mångfunktionella lösningar, där fl era 
funktioner uppnås samtidigt. 

Områden i grönstrukturen som översvämmas 
naturligt är positivt både för att motverka 
översvämningar och den biologiska 
mångfalden. Dagvatten ska hanteras som en
resurs som berikar bebyggelsemiljön med 
avseende på upplevelser, rekreation, lek, 
naturvärden och biologisk mångfald. I parker 
och naturområden fi nns också möjlighet 
att anordna ytor som tillfälligtvis kan 
översvämmas vid skyfall.

Vid händelse av förtätning eller omgestaltning 
i befi ntlig bebyggd miljö ska belastning på 
dagvattensystemet minska genom att i första 

hand tillämpa lösningar ovan mark, så kallad 
trög avledning

I arbetet med genomförande av befi ntlig såväl 
som ny dagvattenplan ska kommunen fokusera 
på fl er öppna lösningar utformade för att även 
bidra med rekreativa och sociala värden

Ekosystemtjänster i Bjuvs kommun  

I underlagsrapporten PM-Ekosystemtjänster 
beskrivs mer utförligt kärnområden avseende 
ekosystemtjänster som fi nns inom Bjuvs 
kommun. I rapporten framgår bland annat:

”I kartan, nedan, visas en sammanslagning 
av alla kartlagda ekosystemtjänster. Kartan 
berättar om vilka delar av kommunen 
som har högsta totala produktionen 
av ekosystemtjänster. Kartläggningen 
har identifi erat en ojämn fördelning av 
ekosystemtjänster i Bjuvs kommun. Områden 
som bidrar med mest ekosystemtjänster 
är koncentrerade längs Söderåsens  
sydsluttning medan södra och östra delarna 
av kommunen har en relativt låg kapacitet. 
Åvarps fälad, Hallabäckens dalgång och 
Wrams Gunnarstorp har identifi erats som 
särskilt värdefulla delområden. 

Söderåsen i sin helhet är en enorm resurs 
för kommunen, inte bara för näringslivet 
som naturområdet skapar, utan också för 
alla ekosystemtjänster området bidrar med. 
Ett ytterligare kärnområde består av ett stråk 
som följer Vegeåns fl öde. Vegeån bidrar med 
fl era vattentjänster, rekreativa värden och 
biologisk mångfald. I jordbrukslandskapet 
är området öst/nordöst från Billesholm 
särskilt värdefull tack vare dess mosaikartade 
karaktär. Det småskaliga jordbruket innebär 
en ökad mängd av bryn/kantzoner som 
är bra för pollinerare och den biologiska 
mångfalden. Det skapar dessutom rekreativa 
strukturer som ökar tillgängligheten.”
Citat från PM-Ekosystemtjänster. 
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Figur 11, visar samlade värden för ekosystemtjänster i Bjuvs kommun, 
från PM-Ekosystemtjänster (källa: Bjuvs kommun, Ekologigruppen)
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Foto: Kungsgården, Oktober 2021, Billesholm
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Planens genomförande 

Grönstrukturplanen utgör en del av Bjuvs 
kommuns arbete med ny översiktsplan samt 
i att nå de nationella, regionala och lokala 
miljö- och folkhälsomålen. Fyra mål och sex 
strategier är tänkta att leda Bjuvs kommun 
i arbetet med att bevara och samtidigt 
utveckla en ändamålsenlig grönstruktur. 
Grönstrukturplanen för Bjuvs kommun är av 
strategisk karaktär och anger målen för hur 
grönstrukturen ska bevaras och utvecklas. 
I grönstrukturplanen framgår även vilka 
strategier och ställningstagande som kommer 
att nyttjas i kommunens arbete för att nå målen

Grönstrukturplanen är avsedd för planerare 
som på olika sätt och i olika skeden arbetar med 
grönplanering och grönyteförvaltning inom 
samhällbyggnadsprocessen. Förhoppningen 
är att även andra aktörer och intressenter kan 
tänkas nyttja dokumentet.  

Grönstrukturplanen ska ses över och 
revideras inom ramen för den kontinuerliga 
översiktliga planeringen. Ansvarig för en 
sådan process är planeringsavdelningen 
inom kommunstyrelsens förvaltning. 
Grönstrukturplanen ska antas av 
kommunfullmäktige.

Grönstrukturprogrammet är ett dokument 
som kan underlätta ställningstaganden i 
fysisk planering och i framtida investeringar. I 
tätorterna har Bjuvs kommun goda möjligheter 
att påverka grönstrukturen eftersom merparten 
av alla fastigheter som kommunen äger 
och förvaltar återfi nns här. Inom tätorterna 
sker även löpande detaljplanering som 
juridiskt bestämmer markanvändningen. 
För genomförande av grönstrukturplanen 
är det angeläget att i samband med 
förändringar och exploatering inom 
tätorterna ta hänsyn till de mål och strategier 
samt vägledning avseende avvägningar 
mellan olika intressen som redovisas i 
grönstrukturplanen. Kommunstyrelsens 
förvaltning och Byggnadsförvaltningen ska 
ta hänsyn till grönstrukturens värden genom 
kompensationsprinciper/skadelindring. 
Nyinvesteringar i tätorternas grönstruktur 

för att öka kvaliteten bör koordineras med 

alla förtätningsprojekt inom kommunen.

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för 
strategiska markinköp. Att köpa eller byta in 
mark som kan förverkliga gröna stråk och ny 
grönstruktur utgör en viktig uppgift för planens 
genomförande. Förvaltningen har även i 
uppgift att se över avtal med arrendatorer 
så att de bidrar till grönstrukturplanens 
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genomförande. Kommunstyrelsens förvaltning 
är ansvarig för att  initiera och genomföra 
processer avseende att skydda vissa områden 
för deras betydelse för växt- och djurliv 
eller friluftsområden genom exempelvis 
säkerställande av områden eller ändringar i 
detaljplaner.

Detaljplanering kan bidra till planens 
genomförande både gällande säkerställande 
av befi ntlig grönstruktur som är allmänt 
tillgänglig samt på andra sätt framtidssäkra nya 
områden. I vissa fall är befi ntliga grönområden 
planlagda som något annat än natur eller 
park vilket innebär att det fi nns en risk att de 
försvinner genom exploatering. I andra fall 
kan vissa områden vara helt oreglerade och 
således inte omfattas av någon detaljplan 
eller områdesbestämmelse. För planens 
genomförande bör man överväga om det kan 
vara motiverat att i en del fall ändra detaljplaner 
för att värna de gröna värden som fi nns. I 
andra fall kan de vara aktuellt att i pågående 
detaljplaner inkludera värdefulla grönområden 
för att tillskapa eller utveckla värden. 

Teknisk förvaltning ansvarar för skötsel 
och gestaltning av allmän platsmark samt 
kommunägd natur. En god skötsel av 
grönområden är avgörande om värdena ska 
behållas och utvecklas.  Underlagsrapporterna 
och grönstrukturplanen påvisar att det fi nns 
stora möjligheter att förbättra grönstrukturens 
värden och kvalitet genom förändrad skötsel. 
Det kan handla om att ställa om skötseln för 
delar av de 160 hektar gräsmattor som fi nns 
inom tätorterna till något annat. Det kan även 
handla om att förbättra tillgängligheten till vissa 

ytor eller miljöer. Vidare kan det handla om att 
öka de biologiska värdena, se över belysningen 
eller ta bort skräp genom renhållning. Det 
fi nns en inneboende konfl ikt mellan vad som 
kan upplevas som tryggt och vad som anses 
vara spännande lekmiljöer för barn och bra för 
biologisk mångfald. När miljöer görs trygga 
fi nns risk att de biologiska värdena minskar 
genom att vegetation tas bort och belysning 
sätts upp, vilket kan störa många fåglar, 
fl addermöss och andra djur.

Det fi nns en möjlighet till förändrad skötsel 
och gestaltning av dagvattenanläggningar. 
De kan göras mer mångfunktionella. Framtida 
klimat medför ökad nederbörd vilket också 
innebär ökat behov av att fördröja dagvatten 
på parkmark. Dagvattenanläggningar tar 
ytor i anspråk och en dagvattenanläggning 
är inte alltid en självklar tillgång för biologisk 
mångfald eller rekreation. Det ställer höga krav 
på placering, utformning och skötsel så att 
dagvattenanläggningen blir säker och bidrar till 
rekreativa och sociala värden. 
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För genomförande av grönstrukturplanen 

är det angeläget att gröna stråk och ny 

grönstruktur beaktas i samhällsplaneringen. 

De gröna stråken förtjänar ett särskilt fokus 
eftersom de kan bidra till en ökad tillgång av 
grönstruktur för de boende samt främjande 
av biologisk mångfald och gynnande av 
ekosystemtjänster. Att arbeta med de gröna 
stråken handlar om att utveckla befi ntliga 
stråk samt att utveckla nya. Det handlar om 
att plantera fl er träd och mer vegetation samt 
anlägga nya gröna ytor. Det handlar även 
om att bygga bort barriärer mellan bostäder 
och grönområden. Det handlar även om 
att höja kvaliteten på befi ntliga gång- och 
cykelvägar genom exempelvis trädplantering. 
Inom tätorterna bör de gröna stråken hysa 
träd och annan vegetation såsom exempelvis 
buskar eller planteringar och samtidigt vara 
breda gångstråk. De gröna stråken inom 
tätorterna ska möjliggöra för promenader, 
löpning och hundrastning. De gröna stråken 
inom tätorterna ska även innehålla rymliga 
grönområden med platser som möjliggör för 
social samvaro, möten, lek och vila.

Utanför tätorterna berör gröna stråk till stora 
delar privatägd mark. För genomförande av 
grönstrukturplanen krävs dialog, förankring 
och överenskommelser med fastighetsägare, 
dikningsföretag och andra aktörer för att 
förverkliga åtgärder. Stråken utanför tätorterna 
ger ökade möjligheter för rekreation och ökade 
tillgänglighet. Stråken är mångfunktionella 
och ger stöd för en rad olika ekosystemtjänster 
såsom vattenrening, fl ödesutjämning men 
även biologisk mångfald. 

Ny grönstruktur föreslås på en rad olika 
platser både inom tätorterna men även 
utanför. Ny grönstruktur föreslås förstärka 
redan befi ntlig grönstruktur för att på så sätt 
skapa en större och mer sammanhängande 
grönstruktur i kommunen. Vilka åtgärder som 
behövs för att bevara, utveckla och skapa ny 
grönstruktur föreslås ske genom att utarbeta 
en handlingsplan. En handlingsplan som ger 
överblick avseende framtida förändringar kan 
användas för att planera, jämföra och prioritera 
åtgärder och investeringar. 

4224
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Strategisk handlingsplan 

Grönstrukturplanen planerar framåt i tiden. 
Nedan sammanställs kortfattat vilka åtgärder 
som kan tänkas vara lämpliga för planens 
genomförande och som dels bör ske löpande, 
dels bör ske på sikt. Kommunstyrelsens 
förvaltning ansvarar för uppföljning av 
nedanstående strategiska åtgärder. 

Lämpliga löpande åtgärder för planens 
genomförande är:
- Att implementera riktlinjer om tillgång
- Att arbeta med skadelindring då 
 planering eller förändring (exploatering) 
 sker inom ett grönområde som bedöms 
 som värdefullt. 
- Att i samhällsplaneringen säkerställa 
 befi ntliga parker- och naturområden 
 som behövs för att uppnå
 grönstrukturplanens målsättning
- Att utveckla befi ntliga grönområden. 
 Detta görs genom att förbättra tillgången 
 avseende kvalitet, storlek och nåbarhet 
- Att integrera grönstrukturen med 
 befi ntliga strukturer som gång- och 
 cykelstrukturer
- Att öka medborgarmedverkan, inför 
 förändringar i grönområden 
- Att alla betydande investeringar för att 
 utveckla grönstrukturens sociala värden 
 bör föregås av en målgruppsanalys. 
- Att i möjligaste mån undvika 
 exploatering av grönstrukturen 
- Att vid planering av nya områden och 
 förändringar i befi ntliga områden 
 analysera och utveckla 
 ekosystemtjänster.
- Att förbättra tillgängligheten till 
 grönområden och stråk och samtidigt 
 reducera barriäreff ekter från vägar eller 
 andra barriärer. Detta görs genom att 
 utveckla stråk, göra nya och bättre 
 passager, sänka hastighet på vägar, mm 
- Att säkerställa befi ntliga värdefulla 
 grönområden och skydda dem från 
 exploatering. Detta görs genom 

 detaljplaner, områdesbeskrivningar eller 
 andra lämpliga skydd
- Att i planeringen och vid skötsel av 
 grönytor särskilt beakta barnens 
 lekmiljöer samt de områden som 
 används av skolor och förskolor.
- Att planera och gestalta för trygga och 
 tillgängliga parker
- Att i planeringen och vid skötsel av
  grönytor särskilt beakta barnens 
 lekmiljöer samt de områden som 
 används av skolor och förskolor.
- Att vid anläggning av nya grönområden 
 skapa inkluderande miljöer som kan 
 användas av många grupper i samhället 
 och med god tillgänglighet. 
- Att öka medborgarmedverkan genom 
 att ta in synpunkter inför förändringar i 
 grönområden.
- Att tillhandahålla information om 
 grönområden
- Att bevara befi ntlig grönstruktur med 
 biologiska värden och samtidigt utveckla 
 biologiska värden i befi ntliga områden 
 genom att komplettera med nya 
 biotoper och arter. 
- Att anlägga nya gröna stråk och 
 förstärka gröna stråk i tätorterna i lägen 
 där de har god potential att utvecklas
- Att utgå från olika landskapstyper, inom 
 kommunen, vid anläggning av ny 
 grönstruktur och utveckling av befi ntlig 
 grönstruktur. 
- Att utgå från biotoptyper som är 
 regionalt förekommande och historiskt 
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 dokumenterade vid nyanläggning av 
 områden samt vid förbättring av 
 befi ntliga områden. 
- Att när nya (parker, 
 dagvattenanläggningar, 
 exploateringsområden, med fl era) 
 planer tas fram verka för att komplettera 
 grönstrukturen med fl er 
 mångfunktionella ytor. 
- Att arbeta aktivt i vattendragsförbunden 
 för Råån och Vegeån för att genomföra 
 åtgärder i syfte att nå 
 miljökvalitetsnormerna
- Att arbeta aktivt inom 
 Söderåskommunerna och Familjen 
 Helsingborg med kommunövergripande 
 frågor rörande grönstrukturen. 

Lämpliga åtgärder för planens genomförande 
på sikt är:
- Att upprätta en handlingsplan med 
 konkreta åtgärdsförslag och 
 prioteringsordning för investeringar
 I en sådan handlingsplan skulle 
 respektive tätorts parker kunna studeras 
 mer fördjupat samt resultera i 
 områdesspecifi ka utvecklingsplaner.  
- Att öka antalet kvadratmeter allmänt 
 tillgänglig grönyta per person inom 
 tätorterna.
- Att anlägga nya grönområden och stråk
- Att vid planering eller förändring ska 
 ny grönstruktur prioriteras i områden 
 som har brist på god tillgång enligt 
 riktlinjer om tillgång. Vid planering 
 eller förändring ska grönstruktur 
 prioriteras i områden vars framtid inte är 
 säkrad genom detaljplaner eller andra 
 skydd.
- Att ta fram en trädplan för att säkerställa 
 ett ökat och långsiktigt trädbestånd i 
 kommunen. 
- Att ta fram riktlinjer för kompensation
- Att ta fram nya arbetsmetoder 
 och implementera dessa avseende 
 ekosystemtjänster.

- Att i arbetet med ny dagvattenplan 
 fokusera på fl er öppna lösningar 
 utformade för att även bidra med 
 rekreativa och sociala värden
- Att följa upp och utvärdera hur arbetet 
 med kompensation har gått
- Att följa upp och utvärdera hur arbetet 
 med ekosystemtjänster har gått.
- Att bilda nya naturreservat
- Att ta fram en friluftsplan
- Att bygga upp ett grönt nätverk som 
 inbegriper hela kommunen. Detta 
 görs genom att förlänga, utveckla och 
 knyta samman befi ntliga stråk genom 
 att anlägga ny grönstruktur  anslutning 
 till stråken
- Att ta fram en kartläggning av gröna 
 kulturvärden.
- Att ta fram en kartläggning av 
 tätorternas naturvärden.
- Att ta fram en kartläggning av 
 tätorternas ekosystemtjänster.
- Att ta fram en landskapsanalys för hela 
 kommunen. 
- Att ta fram en kartläggning av buller 
 avseende tätorternas grönstruktur.
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Foto: Folketshusparken, augusti 2019, Bjuv
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Läs mer 

Under arbetet med grönstrukturplanen 
togs ett antal underlagsrapporter fram. Till 
dem räknas även förslagsversionen och 
sammanställningen av remissvaren.

Förslagsversion Grönstrukturplan för Bjuvs 
kommun inklusive sammanställning av 
remissvar 

Underlagsrapporter

PM – Analyser av tätorter

Fokus är på människans gröna livsmiljöer i den 
byggda miljön (kommunägda fastigheter).

PM – Upplevelsekvaliteter 

Fokus är på människans gröna livsmiljöer i den 
byggda miljön (kommunägda fastigheter).

PM – Dialog med medborgarna

Fokus är på människans gröna livsmiljöer och 
dialog.

PM – Hållbar grönyteskötsel

Ett diskussionsunderlag för hållbar 
grönyteskötsel. 

PM – Ekosystemtjänster 

Fokus är på översiktlig kartläggning av
ekosystemtjänster i Bjuvs kommun.
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