Motion om uppdaterad återplanteringspolicy
Ängelholms kommun befinner sig i en period av kraftig tillväxt av befolkning och infrastruktur.
Ständigt innebär detta att tätorternas grönska får maka på sig. Ett färskt och väldigt synligt
exempel är området vid Klippanvägen mitt emot Statoil, där ett stort centrumnära
grönområde har huggits ner för att ge plats åt en transformatorstation.
Kommunen har en trädplan från 2010. Denna innehåller ett kort stycke kallat
”Återplanteringspolicy”. I detta stycke finns en ”bör”-formulering att träd som tas bort ersätts
med 2 likvärdiga träd.
Sverigedemokraterna ställde i september 2019 en interpellation till
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, bl.a om hur hög återplanteringsgraden varit och
om kommunen nått upp till att ersätta varje fällt träd med 2 nya. Det konkreta svaret på den
frågan uteblev. Vår tolkning kan endast bli att det är oklart om nuvarande policy efterlevs.
Den 1 oktober 2019 hölls en politikerutfrågning av Naturskyddsföreningen på temat om hur
Ängelholms kommun ska kunna bidra till att minska påverkan på det globala klimatet. Även
om vi i Sverigedemokraterna anser att frågan i första hand är internationell, så menar vi att
kommunen bör ge sitt rimliga bidrag för att motverka problemet. Att värna grönskan i vår
närmiljö är enligt vår uppfattning bland det bästa vi kan göra i den riktningen, som enskild
kommun.
Sverigedemokraterna yrkar därför
att en utredning fastslår om 2 återplanterade träd för varje fällt träd, enligt nuvarande
återplanteringspolicy, är realistiskt, sett till parametrar som historisk erfarenhet, tillgång på
lämplig mark, etc. Om svaret är Nej, så ska utredningen föreslå en annan
återplanteringsgrad som kan motiveras som realistisk.
att Ängelholms kommun uppdaterar sin återplanteringspolicy, med mål att den skall vara
realistisk och uppföljningsbar.
att nämnda plan skall innehålla ett mål om återplantering enligt den återplanteringsgrad
nämnd utredning föreslår som realistisk, dock lägst 1 återplanterat träd per fällt träd.
att en årlig redovisning sker till lämpligt politiskt forum av vilka träd som fällts under året, var
och varför de fällts, samt hur återplanteringsplanen för dessa fällda träd ser ut.
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