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Centerpartiet vill att Helsingborgs landsbygd ska blomstra samtidigt som vi tar ansvaret att skydda och utveckla 
vår bördiga odlingsmark. Vi vill se fler växande landsbygdsföretag och vi vill möjliggöra för fler att bo i trivsamma 
boendemiljöer på landet. Här ska man kunna bo och verka mitt i den lantliga vardagen men ändå stadsnära. Man 
ska inte behöva äga sina egna transportmedel och det ska vara enkelt att pendla in till arbeten, skolor och andra 
aktiviteter i staden. Från staden ska man lätt kunna ta sig ut på landsbygden för att handla lokal, närproducerad mat 
eller nyttja alla rekreationsmöjligheter med exempelvis golf, ridning och vandring. De böljande och bördiga fälten runt
staden ska leverera mat som bidrar till Sveriges självförsörjning. Varje by och tätort ska ha sina givna mötesplatser och 
byaföreningarna ska ges förutsättningar att föra en aktiv medborgardialog kring de frågor som rör lokalsamhället.

Visste du att…
I Helsingborg bor cirka 150 000 invånare. Av 
dessa bor cirka 17 800 på landsbygden i norra 
delen av kommunen, och 15 800 på landsbygden 
i den södra delen av kommunen. Det innebär 
att ungefär 22 procent av Helsingborgs invånare 
bor på landsbygden eller i de mindre tätorterna. 
Av dessa bor cirka 6 000 (4%) på den rena 
landsbygden.  All landsbygd i Helsingborg är så 
kallad stadsnära landsbygd, det vill säga att man 
har max 15 minuter till staden. 

Helsingborg är 34 400 hektar stort. av detta 
är drygt 22 000 hektar (65 %) jordbruksmark. 
Samtidigt finns cirka 250 jordbruksföretag.  
Cirka 40 av dessa är växthusodlare och 
resterande växtodlingsföretag och ett fåtal 
företag med djurhållning. 220 av dessa 250 
företag är enmansföretag. 

Den stora potentialen
På landsbygden i Helsingborg bor över 33 000 personer. Vi vill skapa möjligheter för fler att bo och verka på 
Helsingborgs landsbygd

På landsbygden finns unika boendemiljöer, både inom stationsorterna, btarna och på den rena landsbygden. Under 
senare år har det framför allt gjorts satsningar på stationsorterna som idag har en välfungerande, om än något gles, 
kollektivtrafik. De mindre byarna och den rena landsbygden har inte lika fungerande busstrafik. I den stadsnära 
landsbygden så finns det en stor potential att utveckla företagandet, attraktiva boendemiljöer, aktiviteter och grön 
rekreation.

Vi i Centerpartiet vill ge fler möjlighet att bygga, bo och verka på landsbygden. Vi vill underlätta för byggande, boende 
och företagsamhet på landsbygden samtidigt som vi värnar vår värdefulla och matproducerande odlingsmark. 
Ett resurssmart byggande och bevarande av åkermark går att kombinera, exempelvis genom att nyttja befintliga 
lantbruksbyggnader och perifera eller redan hårdgjorda markytor. När villor och småhusområden ska byggas ska det 
ske på ett yteffektivt sätt och i anslutning till våra stationsorter.

Genom att kommunen samverkar med civilsamhället kan vi också öppna upp för ett socialt byggande med 
spännande boendelösningar som generationsboenden och andra typer av kollektiva boenden. Bra samlingslokaler är 
avgörande för aktiviteter och samverkan för de som bor och verkar på landsbygden. Vi vill därför att det skapas fler 
multifunktionella samlingslokaler i byarna och de mindre tätorterna, likt en förnyad bygdegårdsrörelse.

Det ska vara lätt att ta sig mellan hemmet, arbete, skola och aktiviteter. Därför behöver vi utveckla cykelpendling 
mellan stationsorterna, de mindre byarna och staden. Busstrafiken behöver ses över och även finnas för de som bor i 
områdena utanför stationsorterna. Här krävs en tät dialog mellan Helsingborgs stad och Region Skåne. 

Gröna miljöer är viktiga för välbefinnandet och folkhälsan. Forskning visar att ju närmare man har till ett grönområde, 
desto högre är den upplevda hälsan. Därför behöver vi öka de gröna miljöerna i anslutning till byarna och på 
landsbygden. Att skapa fler gröna stråk skulle stärka boendemiljöerna, rekreationsmöjligheter och gynna den 
biologiska mångfalden. Gröna miljöer skapar också möjligheter att både dämpa regn och lagra kol. 

Vi vill också se fler diversifierade landsbygdsföretag. Förutom traditionella lantbruksföretag så finns det i och med 
närheten till staden goda förutsättningar för småskalig livsmedelsförädling och lokal försäljning av till exempel bär, 
frukt, grönsaker och för odlade och andra förädlade produkter. 

Landsbygdsföretagen kan också erbjuda gröna välfärdstjänster med grön omsorg eller rehabilitering. Här kan personer 
med funktionsvariationer ha en meningsfull sysselsättning och personer med psykisk ohälsa kan få rehab. Forskning 
visar att en utbyggnad av LBI (lantgårdsbaserad insats) skulle gynna landsbygdsföretagande och särskilt kvinnligt 
företagande.



Det allvarsamma ansvaret
Skåne är Sveriges kornbod. Vi måste därför skydda den värdefulla åkermarken istället för att bygga logistikparker 
och andra storskaliga projekt på bördig mark.

I Helsingborg finns närmare 22 000 hektar värdefull åkermark. Merparten av denna åkermark är bördiga jordar som 
håller de högsta klasserna 8-10, i världsklass för matproduktion. I Skåne odlas 70 procent av allt frukt och grönt 
som produceras i Sverige. Här finns 16 procent av den svenska jordbruksarealen. Man brukar uppskatta att cirka en 
tredjedel av all mat produceras i Skåne. Med andra ord besitter Helsingborg en värdefull skatt för att säkerställa en 
hållbar matproduktion. I skuggan av kriget i Ukraina, i pandemins spår och de senaste klimatrapporterna visar med all 
tydlighet att Sverige behöver öka självförsörjningsgraden av livsmedel, som idag är cirka 50 procent. 1988 var den 75 
procent. Därför säger Centerpartiet nej till storskaliga logistikcenter och stora småhustomter på bördig åkermark. Med 
tanke på både situationen i omvärlden och klimatfrågan är det enda ansvarsfulla.  Vi vill att exploatering på åkermark 
för verksamheter ska samordnas med andra kommuner, exempelvis inom Familjen Helsingborg, genom dialog och 
planering så att den lämpligaste marken exploateras.

Visste du att…
I snitt konsumerar svensken årligen mat som 
motsvarar odling av 0,4 hektar åkermark.  
Därmed kan man säga att de 22 000 hektaren 
åkermark försörjer minst 55 000 svenskar med 
mat per år. På ett hektar åkermark (2 fotbolls-
planer) kan man odla havre som räcker till 100 
000 havregrynsgrötportioner per år. Värdet på 
Helsingborgs cirka 22 000 hektar åkermark 
skulle då vara 220 miljoner grötportioner per år. 

Centerpartiet Helsingborg vill därför:

• att Helsingborgs stad ska inrätta en landsbygdsutvecklartjänst, som kan stötta utveckling på landsbygden  
och som ser till att landsbygdsperspektivet lyfts i varje beslut. 

• att Helsingborgs stad inrättar ett mark- och exploateringsutskott under kommunstyrelsen för att öka den  
politiska insynen i mark- och exploateringsfrågor.

• att exploatering av värdefull åkermark begränsas. Bostadsbyggandet och logistikcenter bör förtätas. Nya  
bostäder bör främst byggas vid stationsorter eller inom redan bebyggda områden på landsbygden och  
i staden ska markanvändningen användas smart för att ta så lite yta i anspråk som möjligt.

• främja byggande av attraktiva och resurssmarta boenden och verksamheter. Staden och civilsamhället  
på landsbygden behöver samverka för att få en god boendeutveckling på landsbygden. Det sociala  
byggandet behöver stödja: 
 – Fler multifunktionella samlingslokaler i byarna och de mindre tätorterna.  
 – Tillåta resurssmarta och innovativa boendeformer inom befintliga områden med lantbruksbyggnader, till   
    exempel fler generationsboenden eller andra typer av kollektiva boenden. 
 – Ge förutsättningar för att starta verksamheter inom befintlig bebyggelse.

• se stödjande av lantgårdsbaserade välfärdsinsatser (LBI) genom att Helsingborgs stad initierar pilotprojekt inom 
social omsorg, utbildning, arbetsmarknadsinsatser och integration på landsbygdsföretag.

• stödja bildandet av fler lokala byaföreningar och ha en aktiv kontakt genom en landsbygdsanpassad 
medborgardialog.

• ha en fungerande och behovsanpassad kollektivtrafik inom hela Helsingborg exempelvis gällande linje 3  
till Allerum/Hjälmshult.

• underlätta för cykelpendling genom att det byggs supercykelvägar mellan Helsingborg och Rydebäck, parallellt 
med Österleden och parallellt med Ängelholmsleden. Fler vanliga gång- och cykelvägar behövs, bland annat 
mellan Gantofta och Vallåkra samt på sträckan Ödåkra-Allerum-Kulla Gunnarstorp.



Hallå där, Tomatens hus

Många helsingborgare har säkert njutit av ett besök på Tomatens hus, mitt i den lantliga idyllen vid Vallåkra. Här 
driver familjerna Andersson och Hjalmarsson odling, förädling och butik. Allt som säljs i butiken kommer från de egna 
växthusen. Här pågår cirkulär bioekonomi på riktigt. Detta betyder i teorin att man minimerar sitt svinn och maximerar 
användningen av sina resurser. På Tomatens hus odlas tomater, gurkor, paprikor, chilifrukter och kryddor. Allt säljs i 
den egna butiken. Det som inte säljs färskt går till tillverkning av marmelad, tomatsås, pesto m m. All bekämpning är 
är biologisk och allt överskottsvatten recirkulerar. Under säsongen arbetar här ca 25 personer.

Hallå där Patrik Andersson, som är med och driver Tomatens hus:
Vad är roligast med att driva Tomatens hus?
– Det är känns verkligen bra att bedriva biocirkulär ekonomi på riktigt. Vi har i stort sett inget svinn, vi tar tillvara på 
allt.

Vilka är dina största utmaningar som landsbygdsföretagare?
– Den absolut största utmaningen, som är extremt tröttande och kostsamt är regelverket. Eftersom jag både odlar, 
förädlar och säljer livsmedel så omfattas jag av tre olika regelverk och tre olika myndigheters kontroller. Min största 
önskan är ett minskat regelkrånglet för oss småföretagare. En annan stor utmaning är att rekrytera personal. Det är 
brist på kompetent personal inom odling och livsmedelstillverkning. Eftersom lokaltrafiken slutar gå vid Glumslöv  
eller Vallåkra så kan man inte busspendla hit utan det krävs att man kan ta sig själv.

Källor
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/foretagarvillkor-och-konkurrenskraft/nationell-livsmedelsstrategi/
sjalvforsorjning/

https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2022/01/utvecklingsplaner-for-stationsorter-slutrapport-sbf.pdf

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/stad-landsbygd_digital.pdf

https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2020/01/omradesbeskrivning-2017-sodralandsbygden.pdf

https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2020/01/omradesbeskrivning-2017-norralandsbygden.pdf

https://www.centerpartiet.se/var-politik

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.352c057214f2288b85cf16be/1439541455348/ovr362.pdf

https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2014/11/handlingsplan-for-gronstrukturen-2021-2026-191017-sbf.pdf

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2022/2022-03-25-svensk-matproduktion-ar-
avgorande-for-totalforsvaret

Lantgården som resurs för samhället och organisationen av dess välfärdsinsatser - https://pub.epsilon.slu.
se/26289/1/berget_b_et_al_211209.pdf


