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Remissvar avseende Grönplan – Fördjupningspromemoria om Helsingborgs 
stads grönstruktur 
 
 
Föreningen har tagit del av presenterade handlingar och finner grönplanens visioner 
mycket spännande och sammantaget ser vi fram emot dess utförande. 
Vi ställer oss bakom målet att öka tillgängligheten till kommunens 
rekreationsområden, naturområden och parker genom att nyanlägga och stärka 
grönstråk som binder samman områdena.  
Det är i dagens läge ett stort bekymmer att stora arealer som tidigare slåttrades eller 
betades nu växer igen. Om vi ska ha kvar denna form av miljöer med rik biologisk 
mångfald krävs särskilda åtgärder. En åtgärd kan vara att styra över befintligt 
bete/slåtter från redan väldigt kväverika områden till magrare marker och därigenom 
få ut mera nytta för de numera begränsade insatserna. 
Det är positivt om arealen med lövskog ökas eftersom det i Helsingborg finns brist på 
såväl lövskog som mindre dungar och lundar. I detta sammanhang kan det framhållas 
att vid avverkning är det för att behålla en biologisk mångfald viktigt att lämna kvar 
äldre träd, högstubbar samt död ved. 
Återskapandet av våtmarker är positivt. Det är väsentligt att slänter till dammar och 
vattendrag görs flacka. För att gynna konkurrenssvaga och rödlistade arter är det 
värdefullt om högörter och buskuppslag röjes med några års mellanrum. 
Öppna sandiga biotoper blir alltmer sällsynta i anslutning till tätorter. Det är därför 
väsentligt att när möjlighet finnes återskapa dessa värdefulla miljöer och det kan ske 
relativt kostnadseffektivt genom framförallt mekanisk omrörning men i vissa områden 
kan intensivt bete även vara värdefullt. Det sistnämnda i linje med det vi skrev 
avseende biologisk mångfald i mindre kvävepåverkade miljöer. Avseende områden 
som kan bli väldigt värdefulla ur naturvårdssynpunkt kan nämnas grustag, även de 
med begränsade ytor, som om de fortfarande hålles öppna från igenväxning kan 
gynna såväl en intressant flora vilket vi särskilt värnar men även ett rikt insektsliv. 
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