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En viktig grund i Kristdemokraternas
ideologi är förvaltarskapstanken, vilken innebär
att vi ska värna jorden vi lever på för att kunna
lämna över till kommande generationer. En
bärande del är att bevara vår biologiska mångfald
och värna artrikedomen, både vad gäller djur och
växter. Helsingborg har en ambitiös plan för att
skydda naturområden och vi är fortsatt positiva
till att skydda fler och större områden av
bevaransvärd natur, både i havet och på land. Vi
ställer oss också positiva till att staden köper skog
där det är möjligt, men har samtidigt stort fokus
på att skydda genom reservat.

Ja, vi har även t.ex tidigare
velat köpa in åkermark runt
Bruces skog för att anlägga
skog.

Ja, om vi bedömer att behovet
finns.

1 Natur och hälsa, barns
uppväxtvillkor, klimat

Är ert parti villigt att skydda fler av
kommunens lövskogar genom
förvärv av privat skog?

Ja, det är vi.

Ja. Vänsterpartiet är positivt inställda
till att kommunen äger skogsmark. Det
vi gemensamt äger har vi större
rådighet över och en bättre möjligheter
att bevara och utveckla.

Vi har i vårt kommunpolitiska program lyft
fram trädens betydelse och vill skydda
dem, vi har inget beslut på att det måste
Ja det är vi
göras genom förvärv men det är en metod
som vi kan tänka oss att använda för att
skydda fler träd.

Liberalerna i Helsingborg vill bevara den
biologiska mångfalden i Helsingborg och det
är en prioriterad fråga. Samtidigt är det enkelt
för politiker att bara säga ja till fler skogar
utan att se till så att de leder till bättre
mångfald, natur och livskvalitet i vår
Ja
kommun. Liberalerna i Helsingborg har inga
konkreta förslag för att förvärva privat skog,
även om det inte är något vi utesluter. Vad vi
vill fokusera på är att stadens invånare ska
nyttja de skogar vi har i så hög utsträckning
som möjligt.

Ja, det är vi.

Ja. Vänsterpartiet ser mycket positivt på
att fler områden blir naturreservat.
Exempelvis vill vi att Turköpsskogen
ska bli naturreservat * (reservatet är
bildat NF) samt att vi gärna hade sett en
utvidgning av Pålsjö naturreservat.
Vänsterpartiet har också föreslagit att vi
ska planera mer ängsmark istället för
gräsmattor runt i kommunen för att
stärka den biologiska mångfalden.

Ja, vi har medverkat till bildandet av
naturreservat och vill se fler naturreservat.
Vi vill dessutom att det ska vara enklare att
röra sig mellan grönområden, inklusive
naturreservat, så att Helsingborgarna får
god tillgång till dessa (utan att för den
sakens skull överutnyttja dem).

Helsingborg har 18 underbara naturreservat
men få helsingborgares liv har berikats i dem
alla, på ett sådant sätt som det görs på platser
där naturreservatens information och
tillgänglighet konstant förstärks av skolor,
Ja
tjänstemän och frivilliga. Svaret från oss
liberaler är att vi gjort samma slutsatser som
forskningen och Naturskyddsföreningen
avseende kommunens behov, men vi menar
att det finns klokare sätt att komma i mål.

-

Liberalerna ser gärna fler träd i stenstaden,
men vi måste understryka vikten av att saker
görs på rätt sätt. Anledningen att denna typ av
träd ofta avverkas på grund av omfattande
svampangrepp av alm, och en kombination av Ja
virus och larver på hästkastanjer som sprids
från träd till träd. Fler träd och bra miljöer
kommer att kräva långsiktigt arbete och
baseras på god yrkeskunskap.

Träd är utan tvekan en ovärderlig resurs i
arbetet mot klimatförändringar. När FN startade
initiativet Trees in Cities Challenge, som handlar
om att öka antalet träd i världens städer för att
motverka klimatpåverkan, valdes Helsingborg ut
som en av sex städer 2019. De första två åren
planterades över 18 000 träd och runt 60 olika
arter. Arterna har dessutom valts särskilt för att
öka den biologiska mångfalden. Att just barn och Ja, givet att det finns en budget
unga deltar i våra trädplanteringar har ett extra
för det.
stort värde. KD är mycket angelägna om att
trädplanteringen ska fortsätta och i så många olika
delar av kommunen som möjligt, inte minst i
stenstaden. Att ligga i framkant och visa världen i
övrigt på ett bra exempel är viktigt, men allra
viktigast är det för vår egen lokala miljö och vårt
eget ekosystem. Hög biologisk mångfald, bättre
klimat och högre livskvalitet!

2 Naturreservaten

Är ert parti villigt att skydda fler
områden som naturreservat?

Ja. Dessutom vill vi stärka biologisk
mångfald genom utökade satsningar på
att främja mångfalden i bland annat våra
egna parker och i stationsorterna samt
riktat arbete med att utnyttja industrimark
till lämpliga biologiska
mångfaldsinsatser.

Se svar på fråga 1

3 Träd löser många problem

Är ert parti villigt att plantera fler
svenska träd i stenstaden?

Ja, det är vi.

Ja. Vänsterpartiet vill se grönskan som
en integrerad del i staden och har därför
drivit på för att kommunen ska plantera
fler träd i staden. Stadens träd är vackra
att titta på, samtidigt som de bidrar till
att minska de negativa effekterna av
klimatförändringen. De ger skugga och
svalka en varm sommardag, dämpar
buller och fångar upp avgaser och ger
oss på så sätt en hälsosammare
stadsmiljö.

Ja, det är vi.

Ja. Vänsterpartiet ser att många växter
och djur är beroende av våtmarker och
nitton procent av Sveriges rödlistade
arter förekommer här. De är också
naturens egna vattenrenare, som tar
hand om näringsämnen och andra
ämnen så att de inte hamnar i sjöar,
Ja, vi vill se fler våtmarker i kommunen.
vattendrag eller hav. Dessutom
fungerar de som vattenmagasin som
kan hålla stora mängder vatten och
minska risken för översvämning.
Därför har Vänsterpartiet drivit på för
att kommunen ska öka byggandet av
våtmarker.

Ja det vill vi. Vi vill också att fler
parkdammar anläggs. Vid nybyggnation
ska grönytor prioriteras runt
byggnationen som kan dämpa
regnflöden. Även att ytor i
bostadsområden avsätts för att kunna
dämpa och ta tillvara på regnvatten,
samtidigt som det kan bidra till ett berikat
djur- och växtliv.

Liberalerna vill på nationell nivå se en
lagringspeng som stimulerar näringslivet till
att fånga in koldioxid och vika medel för att
exempelvis återlägga naturliga våtmarker, där
det är lämpligt. Liberalerna ser gärna fler
våtmarker och efterlyser en utökad nationell
Ja
peng. Vi stödjer fortsatt kommunens
klimatambitioner men efterlyser mer
genomgripande processer och tydligare
lärdomar från andra kommuners och städers
framgångar för att stärka kommunens
klimatomställning.

Kristdemokraterna var tidigt drivande under
många år i det framgångsrika arbetet för att bygga
ut antalet våtmarker, i god samverkan med
markägare. Detta arbete behöver fortsätta, då stora
värden kan kopplas till våtmarkerna. De bidrar
inte bara med flera ekosystemtjänster, de utgör
Ja
också kolsänkor för klimatet och är bra för
grundvattennivåerna. Våtmarkerna visar sig
dessutom vara populära för rekreation och
naturupplevelser, även här ett bidrag till vår
livskvalitet.

Ja det vill vi

Vänsterpartiet är positiva till marina
reservat.Vi ser att en förutsättning för
gott liv i staden är tillgången till vatten
som mår bra. Här vill Vänsterpartiet att
staden tar ett större ansvar och då är
Ja, detta har vi drivit under många år och
marina reservat en väg framåt. Vi
kommer att fortsätta driva det.
behöver också se till att öka samarbeten
med våra grannkommuner och
Danmark länder för att långsiktigt
skydda Öresund.

Ja. Dessutom vill vi att hela Öresund
skyddas, i ett första steg som ett
kommunalt marint naturreservat och på
sikt som en marin nationalpark. Vi vill
också att Helsingborg ska satsa ytterligare
resurser på det marinbiologiska arbetet,
bland annat i vattenråden och ett inrättande
av ett marinbiologiskt centrum i
Helsingborg för att lyfta det marina livet.

Öresund har stor betydelse för Helsingborg.
Haven är vårt ansvar och vi ska ta hand om
dem. Välmående hav är en förutsättning för
att bekämpa fattigdom och för att stoppa
klimatförändringarna. Föroreningar och skräp
Ja
sprids i större omfattning än någonsin
samtidigt som haven blir surare och varmare
av våra koldioxidutsläpp. Här krävs det en
kombination av lokala, regionala och
nationella åtgärder.

-

Ja det är vi. Idag har vi redan en
biokolsproduktion där det trädliknande
avfallet går och det vill vi fortsätta med.
Vi ser en pontential av en utbyggnad av
biogasen. Var och när det ska ske
behöver dock utredas först.

Ja. Dessutom att det sker en tydlig
prioritering av och avsättning för vår
lokalt producerade biogas i samarbete
Ja. Vänsterpartiet anser att det behövs
med näringsliv och regionen. Även att en
satsningar på förnyelsebara drivmedel,
satsning sker i samverkan med
och inom biogas finns det exempelvis
näringslivet för att etablera en
stor utvecklingspotential för både
Ja, vi vill se att mer lokal biomassa används
vätgastankstation i Helsingborg samt att
produktion och användning. Men ska till biogasproduktion.
en utredning om att etablera en
det fungera för människor att använda
vätgasproduktionsanläggning genomförs
biogas behöver infrastrukturen med
under nästa mandatperiod. Detta skapar
laddningsställen utökas.
förutsättningar för bland annat
energilagring från solceller vid
elöverskott.

Ja. Liberalerna är näst intill alltid det parti som
är mest positiva till ny teknik och nya idéer.
Vi anser att förnyelsebara drivmedel, som
biogas, är en viktig övergångsteknik för den
tid som krävs för att så småningom kunna
Ja
transportera oss människor och gods med
hjälp av elektricitet och vätgas. Projekt som
syftar till att omvandla redan existerande
biomassa är därför självklart något vi stödjer.

Kristdemokraterna är mycket positiva till en
fortsatt utbyggnad av biogasproduktionen. Biogas
är en underskattad energiform med lokalt
producerad fordonsgas i ett genomtänkt och
avancerat kretsloppssystem. Biogasen har
dessutom en mycket stor potential i ambitionen att
minska beroendet av naturgas från exempelvis
Ryssland. Elbilsutvecklingen har många goda
Det har vi inte tagit ställning
sidor och bidrar till en utfasning av fossila
till.
bränslen, men utvecklingen har gjort att många
fordonstillverkare har slutat att producera
gasfordon. Regeringen gör också bedömningen
att det är elbilar som kommer att vara framtiden.
Biogasens många fördelar framför el gör därför
att vi behöver titta på hur vi effektivt kan använda
biogasen även till andra ändamål än just fordon.

Åkermarken har exploaterats för mycket och
därför måste skyddet av åkermarken i
miljöbalken ses över och expanderas. Det
skyddet har visat sig alldeles otillräckligt.
Kommunernas intresse av att expandera sätts
över bevarandet av åkermark. I Helsingborg
vill Liberalerna därför tillämpa en mer
restriktiv hållning i vad som gäller nyttjandet
av åkermark i syfte att säkerställa en god
tillgång till livsmedelsförsörjning samt ha en
god krisberedskap. Detta innebär inte att
Liberalerna motsätter sig all form av
exploatering av åkermark. Liberalerna strävar
efter en mer balanserad ingång där såväl
livsmedelsförsörjning, krisberedskap och
tillväxt måste gå hand i hand.

Kristdemokraterna ser här en stor målkonflikt. Vi
står bakom principen att skydda den värdefulla
åkermarken, samtidigt som vi ser att Helsingborg
växer och att staden redan har förtätats mycket de
senaste åren, i vissa delar i alltför hög grad. Vi
anser därför att det i vissa områden, som t ex i
stationsorterna och i några andra strategiska
lägen, kan vara befogat att bygga bostäder och
skapa industrimark. Det finns en brist på tomter
Det har vi inte tagit ställning
för exempelvis barnfamiljer som önskar bygga
till.
sitt hem i småhus med en liten trädgård. Vi har
därför varit med och satt ett mål för att bygga fler
småhus och skapa möjligheter för
helsingborgarna att bo kvar i kommunen. Våra
naturområden, som hav, skogar, åkrar och ängar
är skyddsvärda varför vi måste ställa höga krav
vid exploatering och bidra till att skapa livskvalitet
och levande områden för både människor, djur
och natur

Ja, vi har bland annat satsat på plantering
av träd i vår oppositionsbudget under
Ja vi vill att trädplanteringstakten i
innevarande mandatperiod och kommer att Helsingborg ökar.
fortsätta att satsa på träd.

4 Våtmarkerna

Är ert parti villigt att fortsätta
utbyggnaden av våtmarker?

5 Öresund

Vill ni skydda havets grunda
områden med nya marina reservat?

Ja, se svar på fråga 1 och 2

Ja, om vi bedömer att behovet
finns vid varje enskilt område.

6 Energiförsörjning och klimat

Är ert parti villigt att stödja t ex
biogasproduktion i NV Skåne från
biomassa bland annat stadsgräs,
parkavfall, jordbruksrester? Det
behövs även fler biogasmackar.

7 Hushållning med åkermark

Det behövs en nationell samordning när
det gäller Sveriges åkermark. Som
kommun måste vi ställa krav på de som
bygger och om vi tar åkermark i anspråk
Hur vill ert parti skydda och utveckla
måste det kompenseras genom ex vertikal
Helsingborgs högklassiga åkermark?
odling, sedum tak, att det används
hållbara material genom hela processen.
Vi vill se ett klimatneutralt i hela
byggnadsprocessen

Vänsterpartiet vill bevara åkermarken i
Helsingborg. Vi ser att åkermarken är
en icke förnybar resurs. Har den väl en
gång bebyggts, kan den inte återställas.
Därför vill vi inte bygga ut
bostadsområden på högklassig
åkermark. Vi ser hellre att vi förtätar
staden, använder redan hårdgjorda ytor
samt ökar samarbetet med närliggande
kommuner för att hitta gemensamma
strategier för bostadsbyggande och
övrigt byggande som skyddar
åkermarken.

Vi vill att Helsingborg sätter mål för
bevarande av åkermark. Att när det gäller
behovet av verksamhetsmark bör
samordning inom kommunerna i
nordvästra Skåne och i samarbetet
Familjen Helsingborg ske så att den
lämpligaste marken exploateras och inte
Ja, vi har varit emot och är fortsatt emot att
den bästa åkermarken. Vidare att vid
bygga på åkermark. Vi behöver bygga med
byggnation av industrifastigheter ska krav
klok förtätning och utveckla stationsorterna
ställas i markanvisningsavtalen att aktören
utan att bebygga all fin åkermark som vi
ska utreda om etableringen kan ske på
har runt Helsingborg.
redan befintlig verksamhetsmark genom
exempelvis förtätning och enbart i yttersta
undantagsfall får annan mark användas.
Krav på yteffektivitet ska ställas vid varje
etablering. Att stationsorter på
landsbygden prioriteras för
bebyggelseutveckling.

Beslut om bebyggelse på
åkermark ska inte, och tas inte
lättvindigt. Åkermarken är viktig
ur ett hållbarhetsperspektiv och
den stärker vår förmåga till
självförsörjning. Samtidigt
behöver vi väga den nyttan mot
lokala arbetstillfällen, den
avvägningen ska göras vid varje
enskilt fall. När åkermark har
exploaterats har det i första hand
varit i anslutning till nationell
befintlig infrastruktur.

