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5. Ett livskraftigt näringsliv

Övergripande mål för näringslivet
Näringslivets utveck ling styrs av olika mål av framför 
allt två slag, dels mål för att stödja närings livs utveck-
ling och tillväxt, dels mål för att be gränsa dess miljö-
påverkan. Dessa mål om råden har olika karaktär men 
går hand i hand i en håll bar samhälls utveckling.

Agenda 20301. Av de globala målen för 
hållbar utveck ling i Agenda 2030, på ver-
kas näringslivet framför allt av mål 9 om 
att verka för en inklu derande och håll-
bar industrialisering och att främja inno-

va tion. Det andra målet som berör nä ringslivet är mål 
13 om att vidta omedel bara åt gärd er för att bekämpa 
klimat föränd ring arna och dess konsek venser. Här in-
går bland annat plane rings åtgärder och åtgärder mot 
utsläpp av växthus gaser, där industri sek torn står för 
knappt en tredjedel idag. Jordbruket be rörs främst av 
mål 2 om att uppnå tryggad livsmedels för sörjning och 
främja ett hållbart jordbruk.

Klimatavtalet från Paris2 innebär att den 
globala temperaturökningen ska hållas 
långt under två grader, och att de glo ba-
la ut släppen ska ner till noll un der and ra 

halvan av detta århundrade. Varje land ska ta fram en 
klimat plan, där ambitionerna successivt höjs. 

Nationella mål
Det klimatpolitiska ramverket3 som ut-
går från Parisavtalet, innebär bland an-
nat att utsläppen från verk sam heter i 
Sve rige senast år 2045 ska vara minst 85 
pro cent lägre än utsläppen år 1990, och 
att Sverige senast år 2045 inte ska ha 
några nettoutsläpp alls. 

Miljö kva li tets målen4. Näringslivet berörs framför allt 
av följande tre miljömål (för areella näringar, se även 
kapitel 5.4): 

Be gräns ad kli mat påverkan. Industri pro-
duk tionen står för nästan en tredjedel av 
ut släppen av växthus gaser i Sverige5, lik-
som en stor andel av de transporter som 
bi drar till växthuseffekten. 

1 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se.
2 Regeringskansliet 2017b, FN 2015.
3 Regeringskansliet 2017e, SOU 2016:21, Regeringskansliet 2017f.
4 Proposition 2004/05:150. Se även Naturvårdsverket, 2017d. För översikts
planens påverkan på de miljökvalitetsmålen, se kapitel 10.2.
5 30,9 procent 2015, Naturvårdsverket 2017c.

Hur näringslivet i kommunen utvecklas är viktigt både för att skapa arbetstillfällen och för att 
få en positiv utveckling av kommunen som helhet. Att människor har ett arbete är en förut
sätt ning för samhällets ekonomiska och sociala hållbarhet. Inom näringslivet ryms allt från stora 
industrier till mindre företag, från verkstad till handel, besöks nä ring och jord och skogsbruk.

Frisk luft. Utsläpp av bland annat sva-
vel dioxid, kvävedioxid, flyktiga orga nis-
ka ämnen och inandningsbara partiklar 
förorenar luften, varav industrins pro-
duktion, transporter och energi använd-

ning står för en betydande andel.

Levande sjöar och vattendrag. Växter 
och djur i sjöar och vattendrag utsätts 
för påverkan från flera håll, bland annat 
från nedfall av svavel från industri och 
genom reglering av vattenflöden.

Nationell strategi för regional tillväxt 
20152020.6 Den regionala tillväxtpoli-
tikens mål är Ut veck lings kraft i alla del-
ar av landet med stärkt lokal och regio-
nal kon kur rens kraft. Strategin ska bidra 
till att uppnå målet genom att skapa 
goda förutsätt ningar att bo, arbeta samt 

etablera fö re tag och verk samheter i hela landet. Fyra 
prio ri te ring ar görs, dels in no vation och fö re tag an de 
som berör åt gärder för att stärka samverkan och in no-
va tioner, och en ökad effektivitet inom offent lig sek tor, 
dels attrak tiva miljöer och tillgänglighet som berör 
vikt en av att attra hera, behålla och utveckla kompe-
tens er, företag och kapital, framför allt genom ut veck-
ling av och till gäng lighet genom trans port systemet.

Lokala och regionala mål

Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad • regionen@regionhalland.se • www.regionhalland.se

Tillväxtstrategi för Halland 
2014-2020

strategiska val och prioriteringar 
för regional tillväxtpolitik i halland 
KOMPLETTERAD VERSION, ÅR 2015

Regional tillväxtstrategi7. Tillväxt strate-
gin bygger på den regionala utveck lings-
strategin och har det över gri pande mål et 
att Hal land ska vara en mer attrak tiv, 
inkluderande och kon kur rens kraf tig re-
gion år 2020 än år 2014. De stra te giska 
val som är kopp lade till det tred je målet 

om kon kur rens kraft hand lar om ökad till gäng lighet 
genom bland annat re gion förstoring, sam verkan mel-
lan infra struk tur-, kol lek tiv trafik-, be byg gel se- och 
sam hälls plane ring, och att utgå från lång sik tiga behov 
för att stärka närings livet. 

Näringslivsprogram  
Hylte kommun

Antaget av kommunfullmäktige 
 2016-03-17

Näringslivsprogram8. Kommunens nä-
rings livsprogram ska bidra till att det 
blir attrak tivt och enkelt att driva verk-
samheter i kom mun en. Fem områden 
pekas ut som viktiga för närings livs ut-
veck ling en: attraktiva bo en de- och livs-
miljöer, sam ver kan mellan skola och nä-

6 Regeringskansliet 2015c.
7 Region Halland 2015d.
8 Hylte kommun 2016d.



81 (260)

ringsliv, service, varu mär kes byg gande och infra struk-
tur. Tre områden berör särskilt samhällspla ne ring en:

§	Infrastruktur. Det är viktigt för pendling liksom för 
näringslivets transporter att vägar, tåg och kollek-
tiv trafik fungerar bra. En välfungerande IT-infra-
struktur i kommunens alla delar är även viktig. Se 
kapitel 3.2 Digital kommunikation.

§	Attraktiva boende- och livsmiljöer. Det är viktigt att 
vi skapar attraktiva livs-och boendemiljöer för att 
våra företag ska kunna attrahera personal. Se kapi-
tel 4 Attraktiva boende- och livsmiljöer.

§	Service. Hylte kommun ska vara aktiv och service-
inriktad när företag vill etablera eller expan dera sin 
verksamhet i kommunen, bland annat ska detalj-
pla nerad mark finnas tillgänglig för etable ringar. Se 
nedan avsnitt Mark och planberedskap.

5.1 Verksamhetsutveckling
Ett starkt och innovativt näringsliv
Ett näringsliv i förändring. Näringslivet och arbets-
mark naden står inför stora förändringar, dels genom 
att komp lexiteten ökar när ny teknik och nya aktörer 
ger sig in på mark naden, dels genom att ut veck lings-
takten ökar9. In van da begrepp ställs på ända, och det 
blir allt vik tig are att å ena sidan kunna leverera snabbt 
och i tid, å den andra att förstå och hantera kom-
man  de för änd ring ar och ökad osäkerhet. Sam tidigt 
växer kraven på hänsyn till miljön, inte bara vad gäl-
ler direkt påverkan i form av utsläpp och buller, utan 
också indirekt genom efterfrågan på en miljö dri ven 
efterfrågan på produkter och tjänster. 

Samhällsplaneringens roll. Detta ställer nya krav inte 
bara på företagens öppenhet och flexibilitetet, utan 
också på till exempel gott företagsklimat, effektiv in-
fra struk tur för godstransporter och på möjligheten att 
rekry te ra specialiserad kompe tens i ett större om land. 

9 Kairos Future 2015.

Sam hälls planeringen kan påverka och stödja nä rings-
livs ut vecklingen inom framför allt följande om rå den:

§	Kompetensförsörjning (se kapitel 2)
§	Infrastruktur för godstransporter (se kapitel 3)
§	Mark- och planberedskap (detta avsnitt)
§	Lokalisering av verksamheter (detta avsnitt)

Näringslivsutveckling i Hylte
Branschstruktur. Tillverkningsindustrin har en domi-
ne rande ställning i Hyltes näringslivsstruktur och står 
för nära 40 procent av sysselsättningen, jämfört med 
12 procent i Sverige som helhet10. Skog och verkstad 
är de störs ta sektorna, medan få har sin an ställ ning 
inom handel, hotell- och restaurang, före tags tjänster 
och offentlig förvaltning. För att minska käns lig heten 
för kon junk tursvängningar och kriser som drab bar en 
en skild bransch, är det en fördel med en nä rings livs-
ut veckling inom fler branscher. Ser man utanför kom-
mungränsen kan dif fe ren tie ringen förstärkas genom 
effektiva kom mu ni kationer mellan lokala arbets mark-
nader inom olika branscher, se till exempel kapitel 2.1 
avsnitt Kol lek tiv tra fik sats ningar. 

Näringslivsklimat. Ett bra näringslivs klimat är en vik-
tig förut sättning för att skapa sysselsättning och ut-
veck ling. Hyl te kommun har under flera år legat bra 
till i Svenskt Näringslivs kommunranking när det gäl-
ler före tags klimat.11 Hylte räknas enligt Fo res12 till en 
av de kommuner i Sverige som ka rak tär iseras av vad 
man brukar kalla Gnosjöanda, och som karak tä ri se ras 
av entreprenörsanda, traditio nell till verk nings in dust-
ri, driftighet och informella nät verk. Det är kom mun-
er som trots avsaknad av tra di tio nella till växt fak torer 
som till exempel hög ut bil dad ar bets kraft och stor 
tjäns te  sektor, utmärker sig med hög sys sel sätt nings-
grad, låg sjukfrånvaro och fram gångs rik in teg ra tion av 
in vandrare på arbets mark nad en. Andra ut mär kan de 
drag för Gnosjö liknande kommuner är stor lokal för-
ank ring i samhället med bra kon takt nät och sam ar be te 
mel lan företag och organi sa tioner.13 

Samhällstjänster. I kontakterna med kommunen bi drar 
kunskap och ett gott bemötande till ett gott nä rings-
livs klimat. Nä rings livs utvecklingen kan inom ramen 
för det offentliga åta gandet också stödjas genom att 
effektiviteten och kva liteten på olika sam hälls tjänster 
utvecklas, bland annat inom myndighetsutövning och 
upp hand ling. Till exempel kan krav ställas på inno va-
tion, mil jö mässiga och sociala hänsyn för att stödja in-
no vationer inom det lokala näringslivet14.

Kompetensförsörjning. Brist på lämplig arbetskraft 
är ett stort tillväxthinder för företag, och kraven på 
god kompetensförsörjning blir allt viktigare för att 
möta den ökade komplexiteten och det faktum att 
en femtedel av den svenska arbetskraften går i pen-

10 Sweco 2016a.
11 Se Svenskt näringsliv 2016.
12 Fores  Forum för reformer och entreprenörskap, är en oberoende ”grön 
och liberal tankesmedja”, se fores.se. 
13 Fores 2009.
14 Regeringskansliet 2015c.

Figur 5:1. Gnosjöområdet (svart) och Gnosjöliknande kommuner 
(grå) som karaktäriseras av entreprenörsanda, traditio nell tillverk
nings industri, driftighet och informella nät verk. Källa: Fores 2009. 

Hylte kommun
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sion inom den närmaste tioårs perioden.15 I Hylte för-
stärks problemet av en låg andel yngre och relativt sett 
låg ut bild ningsnivå. Samtidigt skapar stor invand ring 
nya möjligheter, något som både kommunen och före-
tagen arbe tar aktivt med att ta vara på. Sam hälls pla-
neringens vik tigaste bidrag för att förstärka möj lig-
het erna till god kompetensförsörjning är att bygga en 
stark struk tur som förstorar Hyltes arbets mark nads-
region och ökar möjligheterna att pendla till specia li-
se rade arbe ten i kom munen.

Mark- och planberedskap
Planlagd mark. Kommunen behöver kunna erbjuda 
företag ett varierat utbud av platser för lo kalisering av 
nya verksamheter, och möjliggöra för be fintliga verk-
samheter att ex pandera. Ett strategiskt läge i re gionen, 
en väl ut byggd och funge rande infra struktur och till-
gång till kun nig och väl ut bildad ar bets kraft är viktiga 
faktorer som på ver kar var företag väljer att etablera 
sig. En an nan är möj lig heten att få tillgång till mark 
som re dan är plan lagd, och där gator, vatten och av-
lopp är ut bygg da, efter som man annars kan behöva 
vänta i flera år innan detta är klart. 

15 Sweco 2016a.

Strategiska markköp. För att underlätta för verksam-
hets ut veck ling en kan kom munen därför be hö va age-
ra som mellanhand genom att köpa in stra te giskt be-
lä gen mark och planlägga den i förväg. På så sätt kan 
man också styra verksamhets utveck ling en till lämp liga 
platser.  

Lokalisering av verksamheter
Störande och ytkrävande verksamheter i 
externa lägen med bra kommunikationer.
Störande verksamheter. Var olika verksamheter ska lo-
kaliseras bäst ur ett sam hällsperspektiv beror främst 
på vilken påverkan de har på omgivningen i form av 
bul ler, olycksrisker, tra fik mängder eller andra typer av 
stör ningar. Tung in dust ri behöver till exempel oftast 
lig ga på platser där det är tillåtet att bullra och han te-
ra farligt gods, och har oftast behov av bra kom mu-
ni ka  tioner för sina trans porter. Däremot är inte bra 
skylt läge en nödvändighet. 

Ytkrävande verksamheter, Verksamheter som tar 
myck et plats är inte heller lämpliga att pla ce ra inne i 
sam hället eftersom de lägena behöver re serveras för 
verk samheter som är mer personal- och/eller besöks-
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Figur 5:2. Verksamheter. Karta: 20190725, Rickard Linder. 



83 (260)

Figur 5:3. Många verksamheter i Hylte finns inom tillverkning av trä, pappers och metallvaror, så som tidningspapper, well papp, pellets, såga
de varor och stansade metallvaror. Bild ex em pel från Esskå Metall i Landeryd (överst till vänster), Stora Enso i Hyltebruk (nederst till vänster) och 
Derome Timber i Kinnared (till höger). Källor: esska metall.se, kollega.se och Hylte kommun.

intensiva och som därför behöver ligga närmare bo-
städer och kol lektiv trafik. Bättre lägen är i kanten av 
de verk sam hets om råden som redan finns, till exempel 
vid Södra Industri gatan i Hyltebruk, Nissastigen i To-
rup och Hylte vägen i Un na ryd, vilka alla tre dess utom 
är leder far ligt gods. Se även kapitel 5.2 Handel.

Verksamheter med ingen eller liten omgiv-
nings  påverkan i blandad bebyggelse
Verksamheter utan omgivningspåverkan. Arbetsplatser 
som inte har störande verksamhet, inte genererar 
myck et trafik och där bygg nad erna gestalt nings mäs-
sigt passar in, kan med fördel placeras i och anpassas 
till bland ad bebyggelse. På så sätt blir det närmare 
mel lan bostäder, arbetsplatser, kollektivtrafik och 
annan service, och bebyggelsen blir mer levande under 
olika delar av dygnet.

Publika verksamheter och service i centrum. 
Publika verksamheter. I centrumkärnorna bör butiker, 
caféer och andra be söks intensiva verksamheter prio ri-
teras för att cent rum miljöerna ska bli mer attrak tiva. 
Här bör inte kon tor och annan mindre publik verk-
sam het ta plats på de mest tillgängliga och skylt vän-
liga lägena i bot ten våningar på huvudgatan. Se även 
kapitel 5.2 Handel.

Verksamheter som använder mark, vatten 
och luft som resurs där resursen är. 
Platsbundna verksamheter. De verksamheter som 
använder marken, vattnet eller luften som en resurs, 
behöver finnas där resursen finns, till exempel areella 
näringar som jordbruk, skogs bruk och vind bruk, eller 
näringar som in ten sivt använder en resurs på ett sär-
skilt ställe, såsom grus täkter och vatten täkter. 

Områden för verksamheter
Befintliga områden för störande verksamheter. Befint-
liga verksamhets om rå den kan med fördel förtätas med 
verksamheter som är störande för omgivningen och/
eller är ytkrävande. Yt- och expansionsbehov bör till-
go do ses, men lokalisering i förhållande till gata och 
till ex empel kollektivtrafik ska beaktas i relation till 
verk sam hetens personal- och/eller kund intensitet, lik-
som behovet av effektivt ut nytt jande av verk sam hets-
om rå dena så att fastigheter inte tar onödigt mycket 
plats längs med gata. Hård gjor da markytor ska ock så 
i möjligas te mån begränsas för att und vika över sväm-
ningar och föroreningsspridning till följd av kli mat-
för änd ring ar na, se kapitel 6.3 Tek nisk försörj ning, 8.2 
Klimat risker och riktlinje G6/Hårdgjorda ytor i kapi-
tel 11.4 Hän syn - väg led ning till karta 3.
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Övergripande planeringsinriktning - Verksamhetsutveckling
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Prioritera utvecklingen av infrastruktur och kollektivtrafik för att underlätta för näringslivets kompetens försörjning. 
§	Använd varje verksamhetsområde till det som det är mest lämpat för. Lokalisera på ett sätt som mini merar behovet 

av transporter av material och människor. 
§	Använd renodlade verksamhetsområden för sådana etableringar som är störande för annan bebyggelse, eller som 

behöver mer utrymme än vad som är lämpligt i den täta bebyggelsen. Förtäta befintliga och nya verksam hets områ
den, minimera andelen hårdgjorda ytor och använd yteffektiva lösningar som begränsar utbredningen på värdefull 
jord och skogsbruksmark.

Vägledning mark- och vattenanvändning - Verksamhetsutveckling
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	G2 LÄMPLIGHETSPRÖVNING AV NY BEBYGGELSE: Område med detaljplan, Prövning utan detaljplan, Prövning 

utan bygglov, Område med sammanhållen bebyggelse, Område utanför sammanhållen bebyggelse.
§	UTREDNINGSOMRÅDE STÖRANDE VERKSAMHETER
§	VERKSAMHETSOMRÅDE BEFINTLIGT

Nationella och mellankommunala intressen - Verksamhetsutveckling
Se kapitel 9.1 Riksintressen och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Verksamhetsutveckling
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

Utredningsområde störande verksamheter. I över-
siktsplanen pekas sex ut red nings om rå den för störande 
verksamheter ut. Det är om råden som i den fortsatta 
pla ne ring en bör prövas för verksamheter med större 
omgivnings på ver kan på grund av att de är yt krävan-
de, alstrar mycket trans porter, bullrar eller han terar 
farliga ämnen. För dessa områden gäller samma inrikt-
ning som för be fint liga verksamhetsområden. Utred-
nings om rådena utgörs av: 

§	Områden för verksamheter i äldre delöversikts plan-
er16 som bedömts som för enliga med utvecklings-
stra te gin, se kapitel 2.1

§	Förslag på nya verksamhetsområden i arbetet med 
denna översiktsplan

De områden som pekas ut som Utredningsområden 
störande verksamheter är:

§	Norra infarten till Torup (norr om rondellen)
§	Kambo, vid södra infarten till Hyltebruk

§	Västra Åkralt, mellan väg 26 och Gamla Nissa stigen
§	Utökning av södra industriområdet i Hyltebruk mot 

väster
§	Utökning av västra industriområdet i Unnaryd mot 

nordväst (Hyltevägen)
§	Utökning av industriområdet vid Ängvägen/Cent-

rum vägen i Landeryd mot söder

Tre områden sammanfaller med utredningsområde för 
volymhandel, se kapitel 5.2. Dessa ska i första hand 
reserveras för volymhandel och verksamheter som är 
kundintensiva och har behov av bra skyltläge. I det 

16 Hylte kommun 1990a, 1991a, 1992a, 1992b, 1993a, 1994a.

fortsatta arbetet med fördjupningar av översikts plan-
en bör urval av områden för verksamhetsområden 
preciseras och ut vecklas i för hål lande till utvecklings-
strategin och de lokala för utsättningarna.

LIS-områden för verksamheter 
LISområden. Ett antal områden för landsbygds ut-
veck ling i strand nära lägen (LIS) har pekats ut i kom-
mun ens gällande LIS-plan17 och nya om rå den föreslås 
i den na över sikts plan, se kapitel 4.2. Följande befint-
li ga LIS-områden avser verk sam het er som kan vara 
störande för omgivningen eller verk sam heter som kan 
sam lokaliseras med bostäder:

§	LIS 3 Prästasjön mm – Torup
§	LIS 4 Nissan – Fröslida
§	LIS 7 Stora Skärshulta sjö – Skärshult
§	LIS 9 Stora Färgen – Bexet, Ekenäs
§	LIS 14 Yasjön – Yaberg 
§	LIS 19 Unnen – Önnekvarn
§	LIS 22 Bolmen – Tiraholm 

Följande förslag på nya LIS-områden avser verk sam-
het er som kan vara störande för omgivningen:
§	LIS 26 Torup Nyebro
§	LIS 29 Hyltebruk Södra Ekeryd

Inom ett LIS-område får man pröva om dispens från 
strandskyddet är möjligt, även när något av de övriga 
sex skälen för dispensprövning saknas. Strandskyddets 
intressen ska fortfarande tillgodoses vid en dispens. Se 
vidare kapitel 4.2.

17 Hylte kommun 2012a.
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5.2 Handel och service
Handeln är strategisk
Handelns roll. Handeln är viktig för kommunens ut-
veckling och attrak ti vitet. Den ger invånare ett utbud 
av varor och tjänst er, förstärker kommunen som livs-
miljö och ger möjligheter till nya arbetstillfällen. Inte 
minst vik tiga är de arbetstillfällen som detaljhandeln 
genererar, bland annat som inkörsport i arbets livet för 
unga och nyanlända. Men handeln är till sin karak tär 
global och dess funktion är oavhängig av kommun-
gränser, en utveckling som förstärks av utvecklingen 
inom e-handeln. Tillgången till arbetstillfällen inom 
detalj han del utanför kommunen kan därför vara lika 
vik tiga för kommunens utveckling som de inom kom-
mun en. 

Olika slags handel. Detaljhandel brukar delas in i dag-
lig varuhandel och sällan köpsvaruhandel, där den sist-
nämnda är mer kon junk turkänslig. Dagligvaror är så-
dant som är avsett att förbrukas under en kort tid, till 
exempel livsmedel, hygienartiklar, hushållspapper och 
blommor. Till handel med sällan köps va ror räknas dels 
volymhandel, såsom kylskåp och bygg varor, dels shop-
ping av till exempel kläder, böcker eller hem inred ning. 
Partihandel är ett mellan led utan försälj ning av en sta-
ka varor till kund, och kan jäm stäl las med andra typer 
av logis tik verk sam heter. 

Samhällsplaneringens roll. Loka lisering av handel är 
en viktig strategisk fråga för samhällsplaneringen. 
Den har betydel se för såväl mark utnyttjande och be-
byg gelse struktur som för mängd en transportarbete. 
Detalj han  deln spelar också en viktig roll i mål sätt-
ningen att skapa hållbara tät orter, där bil användning 
inte är ett mås te för att till exempel handla mat om 
man bor på orten. 

Utvecklingen av detaljhandeln
Stor sektor. Svenska hushåll spenderar så mycket som 
en tred je del av sin disponibla inkomst på detalj handel, 
vil ket är mer än vad som läggs på ex em pelvis boende. 
Knappt hälf ten läggs på dag lig varor, framför allt livs-
medel, och resten på sällanköpsvaror. 

Koncentration. Utvecklingen inom detaljhandeln har 
under de senaste decennierna gått mot en allt större 
koncentration, bå de geografiskt och ekonomiskt. En 
sjättedel av land ets kommuner står idag för hela 75 
procent av detalj handelns totala tillväxt1. Sam ti digt 
digitaliseras han deln i rask takt och e-handeln växer 
kraftigt. Under 2015 växte detalj han delns inter net-
försäljning med 19 procent och om satte 50 mil jard-
er kronor, eller sju pro cent av hela detalj han deln, en 
siffra som bedöms växa2.

Handel i Hylte
Utflöde. Handel har ingen dominerande ställ ning i 
Hyl te, utan mycket av handeln sker utanför kom mun-
en. Hylte har ett för sälj nings index på 66, vil ket an-
ger att utflödet av köp kraft är cirka en tredjedel gent-
emot övriga riket (index 100). För dag lig varor är för-
sälj nings index 73 och för sällan köps varor 53. Ut flödet 
be döms gå mot Halmstad och Ulla red i första hand.

Sysselsättning inom handel. Handel sysselsätter idag 
drygt 200 personer eller cirka fem procent av den ar-
bets föra be folk ningen, jäm fört med sex procent i Sve-
rige som hel het3. Det finns cirka 100 företag i Hylte 
som bedri ver nå gon form av handel, varav ungefär 
hälften säl lan köps varor. Många av dessa är små, men 
det finns också några större. Utanför kommunen be-

1 HUI Research 2010.
2 PostNord 2017.
3 HUI Research 2017.

Figur 5:4. Handeln är ingen dominerande näringslivsgren i Hylte kommun, men det finns många små företag inom parti och detaljhandel och 
flera större, till exempel detaljhandelsföretaget Hylte jakt och lantmän (till vänster) och partihandelsföretaget M2 Retail Solutions (till höger). 
Källor: Hylte kommun och m2retailsolutions.se
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Centrumområde

UTREDNINGSOMRÅDE VOLYMHANDEL

HUVUDSTRÅK

MINDRE STRÅK 

döms framför allt han deln i Ulla red ha en viktig roll 
för syssel sätt ningen, såsom komp le ment till den mer 
specialiserade industri sek torn. För att för stär ka den 
arbets mark nads rela tionen är en kol lek tiv tra fik för bin-
del se mellan Hyltebruk och Ullared prioriterad, se ka-
pi tel 2.1 Strukturbild.

Tillgång till livsmedel
Underlag för livsmedelshandel. Mindre livsmedels bu-
tiker i Sverige är idag utsatta för allt hårdare kon kur-
rens från stora butiker i de större tätorterna. På mind-
re orter kan detta förstärkas av en låg eller nega tiv be-
folkningsutveckling. För en medel stor butik i en livs-
medelskedja, krävs idag under lag på cirka 3 000 fast-
boende eller 15 000 fritidsboende4. Det finns sex 
större dagligvarubutiker (se figur 5:5) för delat på ca 
11 000 fastboende i Hylte (år 2016), vil ket mot bak-
grund av detta och konkurrensen från butiker i grann-
kom munerna får ses som rela tivt bra. 

Fler människor, bättre underlag. Det viktigaste för att 
stödja den lokala dag lig varu han del är en planering 

4 Niras 2012.

som förstärker möjligheterna att bygga och bo i kom-
munen. Genom att förstärka kom mu ni ka tion erna i 
de viktigaste stråken och styra ny bebyggelse till orter 
längs dessa stråk ökar möjlig he terna att behålla och 
utveckla servicen i kommunen. En växande be folk-
ning, som också väljer att göra sina in köp lokalt, är en 
grundförutsättning för att behålla dag lig varu han deln i 
orterna.

Lokalisering av handel
Dagligvaruhandel där människor bor och 
med bra kollektivtrafik och cykelvägar
Tillgänglighet. För att stärka tillgängligheten till livs-
medel är det viktigt att vid pla ne ring av bostäder och 
eventuella framtida etab le ring ar av livsmedelsbutiker, 
loka li se ra så att så många som möjligt kan handla 
dag lig varor med gång, cykel eller kollektivtrafik. I 
kom munens tätorter är lä gena ”mitt i byn” där de 
fles ta livsmedelsbutiker ligger idag, de bästa. Vid ny-
etab lering av livsmedelsbutik er baseras oftast be räk-
ning ar av köpkraft på ett större om råde som för ut sät-
ter en god biltillgänglighet. Med en ge nom tänkt loka-

Figur 5:5. Handel och service. Karta: 20190808, Rickard Linder. 
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li se ring kan läget samtidigt stödja en förbättrad till-
gäng lighet för icke bilburna grupper på orten. 

Shopping i centrala lägen
Levande centrum. Sällanköpsvaruhandel av mindre 
varor som kläder, skor och böcker, spelar ofta en 
viktig roll för ett levan de centrum. Ofta handlar det 
inte bara om att man be höver köpa något, utan man 
vill också gå runt och titta, ta en fika och träffa folk. 
Kanske passar man på att handla lite mat på samma 
gång. Hylte har för stor konkurrens från om givande 
kommuner för att bygga upp ett shop ping centrum 
med större butikskedjor. Men även ett mer småskaligt 
centrum med udda och mer unika bu tik er kan ha en 
viktig funktion för ett levande cent rum. 

Volymhandel i halvexterna lägen som syns 
bra och med goda kommunikationer 
Rätt läge. När det gäller sällanköps varu  handel av 
skrymmande varor är det på samma sätt vik tigt att 
etab le ringarna sker i lägen som stödjer en håll bar 
samhällsutveckling. Externetablering av handel har 
för många kommuner skapat prob lem för handeln i 
centrumkärnorna, men kan ibland vara motiverad. 
Volym handel av ex em pel vis bygg- och vitvaror är 
lämp ligare att lokali sera till halvexterna och externa 
lägen, eftersom dessa ofta är utrymmeskrävande och 
kräver mycket trans port er. Dessutom har han dels fö-
re tag ofta ett stort be hov av att synas bra. Om volym-
han deln är per so nal intensiv eller om den kom bi ne ras 
med försäljning av mindre varor, vilket den ofta gör, 
är det vik tigt att sträva efter att den också kan nås av 
cyk list er och kol lek tivtrafikresenärer. 

Utredningsområde för volymhandel. Tre områden 
pekas i översiktsplanen ut som ut red nings om rå den 

Figur 5:6. Butiker, caféer, kollektivtrafik, bibliotek och torghandel bidrar till ett levande centrum. Foton: Hylte kommun.

för volymhandel. Det är om råden i halvexterna lägen 
i Hyltebruk och Torup med mycket bra kom mu nika-
tions- och skyltläge, som också kan nås med gång, cy-
kel och kollektivtrafik från orterna. Områdena sam-
manfaller med utredningsområden för störande verk-
samheter, se kapitel 5.1, och ska i första hand reser-
veras för volymhandel och verksamheter som är kund- 
och personalintensiva och har behov av bra skyltläge.

De områden som pekas ut som Utredningsområden 
för volymhandel är:

§	Vid norra infarten till Torup (mitt emot före detta 
Rejmes)

§	Kambo, vid södra infarten till Hyltebruk
§	Västra Åkralt, mellan väg 26 och Stora Enso

Service och centrumutveckling
Offentlig service. En god kommersiell och offentlig 
service har stor betydelse för att skapa attraktiva och 
levande livsmiljöer, och för att människor ska kunna 
ta del av samhällets stöd och andra varor och tjänster. 
Till den offent liga servicen hör till exempel skola, vård 
och omsorg, bibliotek och idrotts anlägg ning ar, i kom-
mu nal och/eller regional regi, tillsam mans med statlig 
service såsom arbets för med ling och för säkrings kassa. 
Den offentliga servicen finns framför allt kommunens 
tätorter, se figur 5:5.

Minskad fysisk närvaro. Idag går utvecklingen mot 
att kommersiell och offentlig service i allt högre grad 
flyttar ut på nätet och blir mer platsoberoende genom 
växande e-handel och olika digitala tjänster. Detta 
ger överlag en ökad till gäng lighet till fler varor och 
tjänster, men minskar sam tidigt möjligheten till möten 
mellan människor och för svagar den fysiska miljön 
som en trygg och stimulerande miljö att vistas i. 

Kommunhus

Bibliotek

Idrottsanläggning
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Kommunens påverkan. Den kommunala ser vicens när-
varo och kvalitet kan kommunen givetvis på ver ka i 
hög grad, ge nom ut veck lade och med borgar anpassade 
tjänst er och be mötande. Mer pro blematiskt är det med 
de statliga tjänster som i rask takt för svin ner från fler-
talet kommuner. Här pågår arbete med att försöka 
ta över ansvaret för tjänster som kräver en stor lokal 
närvaro, till exempel arbets förmedling. När det gäller 
kom mer siell service har kommunen än mindre möj lig-
heter att på ver ka utbudet. För etab lering av bu tik er i 
större ked jor krävs mycket stora be folk nings underlag, 
vilket lands bygds kom mun er oftast inte har. 

Centrumutveckling. Vad kom mun en kan göra för att 
utveckla den gemen samma centrum miljön, är att med 
sin sam hällsplane ring strä va efter att sam loka li se ra 
verk samheter som leve re rar varor, tjänst er och upp-
le vel ser på ett klokt sätt för att skapa för ut sättningar 
för mer upp le vel se rika cent rum plats er. Man kan ock-
så arbeta offensivt med evene mang, fes ti valer, kul tur-
upp levelser med me ra, till sammans med före nings livet, 
nä rings liv et, han deln och andra aktör er för att höja 
käns lan av puls och aktivitet. 

Centralorten Hyltebruk med drygt 4 100 personer 
eller närmare 40 procent av kommunens invånare är 
viktig som servicecentrum för hela kommunen. Målet 
bör vara att koncentrera och utveckla den offentliga 
och kom mersiella servicen kring Storgatan, i ett tätt 
och levande centrumstråk. Butiker, caféer och andra 
publika verksamheter bör i möjligaste mån hål las sam-
lade inom cent rum området, så att det inte för sva gas. 
Torg funk tionen be höver utvecklas och kopp ling en till 
ett ut veck lat rese centrum för stär kas. En placering av 

rese centrum vid torget skulle kraft fullt förstärka cent-
rum stråket, se kapi tel 2.1 avsnitt Noder. Vidare bör 
man fortsätta att ut veckla den yttre miljön så att den 
blir upp level se rik och fot gängarvänlig, till ex em pel 
genom att använda vat ten som element i gatu miljön. 

Torup och Unnaryd har viktiga roller som kom mun-
dels cent ra för framför allt livs medelshandel, men ock-
så för annan offentlig och kommersiell service. Bytes-
punkterna för kollektivtrafik be hö ver utvecklas och 
kopplas samman på ett bra sätt med övriga centrum-
funktioner. Utmaningen är att lö sa par ke ringar för bil 
och cykel på ett sådant sätt att de inte tränger undan 
andra funktioner som behövs för en tät och levande 
centrummiljö. Även här är det viktigt att försöka hål-
la en så hög täthet som möjligt och i möjligaste mån 
motverka ut sprid ning av olika funk tioner. Möj lig het-
en att komp let te ra framför allt den kommunala servi-
cen med flex ib la service former, i form av till ex empel 
mobila med bor garkontor, kan vara ett sätt att höja 
ser vice nivån. I To rup kan möjlig het en att tillåta upp-
ställning av mobil försäljning och ser vice i ordnade 
former på torget övervägas för att öka servicen i sta-
tions området och förstärka torg funk tionen. 

Övriga tätorter. I de mindre tätorterna kan en staka 
verk samheter där det finns ett flöde av män niskor fun-
gera som centrum, till exempel en livsmedelsbutik, ett 
matställe, post utlämningen, tåg stationen, med mera. 
Målet med över sikts planens satsning på en stark kom-
munikations struk tur, se kapitel 2.1 Strukturbild, är att 
för stärka befolkningsunder lagen för att behålla och 
ut veckla en så god ser vice som möjligt i hela kom mun-
en, och att göra den mer till gäng lig för alla.

Övergripande planeringsinriktning - Handel och service
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Lokalisera dagligvaruhandel och shopping till lägen med bra tillgänglighet med kollektivtrafik och cykel, i första 

hand genom att förtäta centrumområden. Prioritera utveckling av centrumområdena i Hyltebruk, Torup och 
Unnaryd.

§	Lokalisera besöks och personalintensiv volymhandel till de delar av utpekade utredningsområden i Hyltebruk och 
Torup som har de bästa lägena för tillgänglighet med kollektivtrafik och cykel.

§	Värna centrummiljöerna i Hyltebruk, Torup och Unnaryd genom upprustning av den offentliga miljön, förbättrad 
tillgänglighet och lokalisering av verksamheter för handel, service, kaféer, restauranger och andra småskaliga och 
besöksintensiva verksamheter. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Handel och service
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	G3 BEBYGGELSEMILJÖNS KVALITETER: Centrumområden
§	UTREDNINGSOMRÅDE VOLYMHANDEL

Nationella och mellankommunala intressen - Handel och service
Se kapitel 9.1 Riksintressen och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Handel och service
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.
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5.3 Besöksnäring
Besöksnäringens betydelse
Sysselsättning. Turismen har en viktig och ibland 
under värderad roll för att skapa sysselsättning, locka 
boende och vita li se ra det lokala näringslivet. Besöks-
nä ringens export värde, det vill säga utländska besö-
kares konsumtion i Sverige, uppgick till drygt 96 mil-
jard er kronor år 2014 och var därmed större än till 
exem pel värdet av den svenska järn- och stålexporten. 
Totalt inklusive svenska fritids- och affärsresenärers 
kon sum tion i Sve rige, omsatte besöksnäringen drygt 
268 mil jarder kro nor1 och ger en sysselsättning om 
cirka 165 000 års arbeten2. Mest pengar konsumerades 
inom varuhandel, därefter inom boende och restau-
rang och inom transport sek torn. Konsumtionen inom 
upplevelsenäringen, det vill säga kultur, rekrea tion och 
sport, är den minsta sek torn, men sam tidigt en av de 
sektorer som växer snabbast, och som i huvudsak bi-
drar med den attrak tions kraft som driver resandet och 
därmed övriga sektorer framåt.

Begrepp. Turism är människors aktiviteter när de reser 
till och vistas på platser utanför sin vanliga omgiv ning, 
medan begreppet besöksnäring beskriver alla bransch-
er som får del av de pengar som besökare spenderar. 
Det är således inte bara hotell, cam ping platser, kon fe-
rens anläggningar och aktivitets före tag som ingår i be-
söks näringen, utan även till exem pel livsmedelsbutiker, 
bensin sta tion er, taxi- och buss bolag. 

Förstärker identiteten. Turismen stärker kommunens 
och regionens identitet och bidrar till att marknads-
föra bygden, bland annat för framtida kommun invå-
nare. Vidare är besöks nä ring en en personal intensiv 
bransch som till skillnad från många andra näringar 
inte kan ut loka liseras. Det gör den extra betydelsefull 
som syssel sätt nings ska pare. Besöksnäringen sysselsatte 
159 200 per soner 2014, varav nästan hälften inom 
ho tell och res tau rang. Besöksnäringen är på så sätt 

1 Tillväxtverket 2015.
2 År 2015, se scb.se. Se även corporate.visitsweden.com/vartuppdrag/
turismisverige/.

en bra inkörsport på arbetsmarknaden, inte minst för 
unga. Antalet sys sel satta inom besöksnäringen i Sve-
rige har under 2000-talet ökat betydligt snabbare än 
den totala sys sel sätt ningen.3

Vad lockar turister till Hylte?
Reseanledning. För att skapa turistekonomisk tillväxt, 
måste en des tination ha starka reseanledningar. Ju mer 
unikt, desto längre är man beredd att resa. Ofta är det 
som lockar en kombination av attraktioner och upp-
levelser som tillsammans skapar ett intresse och en an-
ledning till att resa. 

Värden. Hylte har stora värden i form av vacker och 
varierande natur, en småskalig och levande lands bygd, 
och ett kulturarv knutet till de små skali ga vat ten-, 
jord- och skogsbrukslandskapen, till bruks ort erna 
och berättelser i anslutning till dessa, såsom Långaryd 
värl dens släkt bygd, Elias Fries fotspår, Nissa dal ens in-
dust ri his toria och vikingasägnen om Ebbe Skam mels-
son. An tal et gästnätter på ho tell, vandrar hem eller i 
stug byar är 7-8 000 per år4. Till det kom mer camping 
och bo ende i egna fritidshus i kom mun en.

Dragare. Stom men i besöksnäringen i Hylte utgörs 
av naturnära aktivi teter som fritidsfiske, kanot upp le-
vel ser, fri lufts bad, cykelturer och vandrings leder, men 
också in dust ri historika mil jö er, kultur bygder, gårds-
butik er, histo riska vandringar och evene mang. Natur-
en, friluftslivet och kulturarvet bidrar på så sätt som 
de främsta dra garna för be söks näringen i Hylte. Ett 
projekt som Önne sluss kan därför få stor betydelse 
för båtliv och turism i hela området, för Unnaryd som 
ser viceort och för kommunen som hel het. Önne sluss 
ska för bin da Unnen och Bol men med en farbar kanal 
de 600 meter som skiljer sjö arna åt och en sluss som 
hanterar nivå skill nad en mellan sjö arna.5 Pro jektet för-
stär ker på så sätt de funktionella sam band en mel lan 
sjöarna samtidigt som det blir en att rak tion i sig. Det 
beräk nas vara klart under 2020-2024.

3 Tillväxtverket 2015.
4 hui.se.
5 onnesluss.se

Figur 5:7. Natur en, friluftslivet och kulturarvet är de främsta dra garna för be söks näringen i Hylte. Bilder från Långaryds gammaldags marknad, 
tågdagarna i Landeryd och Vallsnäs camping. Foto: Hylte kommun Hanneli Dahl (bild 1), Bildbyrån AÖ (bild 2) och Halland.se (bild 3).
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Året runt. Natur- och kulturturismen har en attraktiv 
mål grupp, som är mindre säsongsbunden, är mer rör-
lig och spen derar mer än andra turister. Med rätt in-
veste ringar blir natur- och kulturturismen livskraftig 
året runt. Efter som besöksanledningarna finns i själva 
mil jön och de upplevelser som kan erbjudas, kan na-
tur- och kultur turismen bidra inte bara till en håll bar 
eko no misk ut veckling, utan också till en miljö mässig 
och social håll barhet, genom att både miljöns och 
män nisk ans välbefinnande står i fokus.

Omland. Strax utanför kommungränsen finns också 
havsbad på Västkusten, skidanläggningar i Isaberg 
och Nordens största besöksmål i Ullared, som till sam-
mans med be söks näringsprofilen i Hylte skapar en 
utvecklingsbar helhet. Genom att se besöksnäringen i 
ett större geo gra fiskt sam manhang och sam verka med 
grann kom mun erna kan till gänglighet och infor mation 
bli bättre och en attraktiv hel het skapas. Ett exempel 
på detta är des ti na tions sam arbe tet som pågår mellan 
kom mun er na runt Bolmen.

Besöksnäringen i planeringen
Precisera behov. Besöksnäringen är generellt beroende 
av välfungeran de infrastruktur, anläggningar av god 
kvalitet med att rak tiv lokalisering, hög tillgänglighet 
med mera. Besöks näring ens för ut sätt ningar och behov 
kan dock behöva pre ci se ras ytter ligare i den fortsatta 
plane ring en för att kunna till godo ses i avvägningen 
mot andra intressen.

Övergripande planeringsinriktning - Besöksnäring
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Studera närmare hur besöksnäringens intressen kan förstärkas och avvägas mot andra intressen i den fortsatta 

översiktliga planeringen, med utgångspunkt från en turismstrategi.
§	Underlätta för utveckling av båtlivet som besöksnäring, framför allt i Bolmen och Unnen.

Nationella och mellankommunala intressen - Besöksnäring
Se kapitel 9.1 Riksintressen och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Besöksnäring
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

Tillgänglighet. Besöksnäringens intressen i Hylte sam-
man fal ler i hög grad med intressena för kultur miljö, 
natur miljö och fri lufts liv. På vissa håll behöver till-
gäng lig het en i form av cykelvägar förbättras, till ex-
em pel mellan Unna ryd och Vallsnäs camping. Ka rak-
tären på sådana cykel väg ar skiljer sig från de snabba 
cykel vägar som be hövs för arbetspendling, via bytes-
punkter för kol lek tiv tra fik. Cykelstråk för besöks nä-
ringens och fri lufts liv ets int res sen, så kallade rekrea-
tions cykelstråk, är långsammare och mer upp le vel se-
rika till sin karak tär, se kapitel 3.1 avsnitt Cykel trafik.

Fortsatt arbete. För att planering och byggande ska 
kunna stödja besöksnäringen på bästa sätt, behöver 
en turismstrategi tas fram som stöd för samhälls pla-
neringen. Den bör:

§	identifiera sammanhängande områden, värdekär nor, 
enskilda objekt och sammanbindande stråk, som är 
viktiga för besöksnäringen

§	formulera hur områden, stråk och besöksmål som 
är viktiga för besöksnäringen kan förstärkas och 
utvecklas

§	göra avvägningar av besöksnäringens anspråk mot 
övriga intressen

§	föreslå rekommendationer för mark- och vatten-
använd ningen som stödjer en hållbar utveckling av 
besöks näringen.
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5.4 Areella näringar 
Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar 
som använder biologiska och naturgeografiska resurs-
er på land och i vatten. Hit räknas förutom jordbruk, 
skogsbruk och fiske, ofta också till ex em pel vind bruk 
och täktverksamhet, se kapitel 6 Ener gi och resurser 
för framtiden. 

Nationella mål för de areella näringarna
Utöver de mål för som beskrivs i kapitel 5.1 Verksam-
hetsutveckling be rörs de areella näringarna även av 
föl jande nationella mål:

Miljö kva li tets målen1. De areella näringarna berörs, 
ut över Be gräns ad kli mat påverkan, Frisk luft och Le-
van de sjöar och vattendrag, också av nedanstående 
miljö mål. Generellt påverkar jordbruket också Hav i 
balans, men mer marginellt i det småskaliga jordbruk 
som bedrivs i Hylte kommun. 

Ett rikt jordbrukslandskap. Den bio lo-
gis ka mångfalden och kulturmiljöerna är 
beroende av ett fortsatt jordbruk, men 
ock så av vilka metoder som används. 
Bland annat är betande djur en förut-

sätt ning för att bevara artrika betesmarker. Jordbruket 
har på vissa håll blivit allt mer specialiserat och in ten-
sivt, medan marker på andra håll inte brukas läng re 
och gårdar läggs ned. Båda trenderna leder till att 
många arter och naturtyper i odlings land skapet hotas. 

Levande skogar. Miljötillståndet i skog-
en påverkas dels av skogsbrukets inten-
sitet och metoder, dels av olika form er 
av hävd till exempel skogsbete. Ut veck-
lingen har gjort att vissa skogs typer med 

unika livsmiljöer mins kar. Det finns dess utom nega tiva 
effekter av den pågå ende klimat för änd ringen och ned-
fall från luft föroreningar.

Myllrande våtmarker. Ett stort antal 
växt er och djur är beroende av olika 
våt marker. Utöver att stora arealer våt-
mark har torrlagts i Sverige sedan bör-
jan av 1800-talet, påverkas de som finns 

kvar av markavvattning och annan vatten verk samhet, 
skogs bruk, kvävenedfall, körskador och att de inte 
läng re hävdas med slåtter eller bete. 

Bara naturlig försurning. Skogsbruket 
bi drar till försurning, både genom till-
växt och skörd. En ökad efterfrågan på 
bio bränsle har gjort att uttag av hela 
träd har blivit vanligare. Detta kan leda 

till ökad markförsurning och utarmning av närings-

1 Proposition 2004/05:150. Se även Naturvårdsverket, 2017d. För översikts
planens påverkan på de miljökvalitetsmålen, se kapitel 10.2.

ämnen om det inte sker på rätt sätt. Jordbruket står 
också för nära 85 procent av de svenska ammoniak-
utsläppen, bland annat från stallgödsel. Genom neder-
börd och direkt nedfall hamnar ammoniaken på mark, 
i sjöar och vattendrag och bidrar till försurning och 
över göd ning.

Be gräns ad kli mat påverkan. Utsläppen 
av växthus gaser leder till en förstärkning 
av växthuseffekten vilket gör att kli mat-
et förändras och att jordens medel tem-
pe ra tur sti ger. Jordbruket står för unge-

fär en knapp åttondel av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser2. 

1
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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en strategi för en långsiktigt hållbar och konkur-
renskraftig livsmedelskedja. Strategin ska ses som en plattform utifrån 
vilken politiken ska utformas fram till 2030. 

I denna proposition föreslås det övergripande målet för strategin vara 
en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduk-
tionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att 
skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela 
landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör 
svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle 
kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i 
livsmedelskedjan ska minska.  

Strategin skapar även stabila och långsiktiga förutsättningar för livs-
medelskedjan att bidra till sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet 
och lägger grunden för en stärkt framtidstro hos både företag och 
anställda i livsmedelskedjan. En långsiktig strategi för livsmedelskedjan 
bidrar vidare till att Sverige ska fortsätta att ha en livsmedelsproduktion i 
landet av tillräcklig omfattning för att kunna bidra till jobb och tillväxt, 
attraktiv landsbygd och till samhällsnyttor inom hälso-, miljö- och kli-
matområdet. Till livsmedelskedjan räknas primärproduktionen, livs-
medelsindustrin, livsmedelshandeln, restaurangnäringen, måltidsturismen 
och konsumenten. 

Strategin är utformad kring ett övergripande mål för livsmedelspoliti-
ken samt tre strategiska mål inom områden som bedöms vara särskilt 
viktiga för att nå det övergripande målet, samt för utvecklingen av livs-

Livsmedelsstrategi för Sverige4 Det över-
gripande målet för livsmedelsstrategin är 
en konkurrenskraftig livsmedelskedja 
där den totala livsmedelsproduktionen 
ökar, samtidigt som relevanta nationella 
mil jö mål nås. Syftet är att skapa tillväxt 
och sysselsättning, bidra till hållbar ut-

veckling i hela landet och att öka självförsörjnings-
grad en av livsmedel.
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Riksdagens tryckeriexpedition, 100 12 Stockholm

Tel: 08-786 58 10, Fax: 08-786 61 76
E-post: ordermottagningen@riksdagen.se
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Skogspolitiska mål5. Skogspolitiken har 
två jämställda mål, miljömålet och pro-
duktionsmålet, med ett delat ansvar mel-
lan samhället och skogsägarna. Arbe te 
med att ta fram ett skogsprogram på går, 
med visionen att: ”Skogen – det grö na 
guldet – ska bidra till jobb och håll bar 

tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en väx-
ande bioekonomi”6. Fyra underlagsrapporter har 
tagits fram i arbetet med skogsprogrammet7.

Svenskt vattenbruk
– en grön näring på blå åkrar
Strategi 2012–2020

Strategi för vattenbruk8. Strategin anger 
ett antal mål, bland annat att svenskt 
vattenbruk ska bidra till en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar livs me-
dels produktion och att kommunerna ska 
identi fiera och inkludera lämpliga plats-
er för vatten bruk i sina översiktsplaner.

2   12,8 procent 2015, Naturvårdsverket 2017c.
3   Regeringskansliet 2014a.
4   Proposition 2016/2017:104 och Regeringskansliet 2017h.
5   Proposition 2007/2008:108.
6   Regeringskansliet 2016c.
7   Regeringskansliet 2016dg.
8   Jordbruksverket 2012a.
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Skogsbruk
Skogens betydelse. Skogsbruket är den största areella 
näringen i Sverige, och en viktig inkomstkälla för 
många av Hyl tes invånare9. Det finns 1 150 skogs äga-
re i Hylte, vil ket betyder att mer än var tionde Hyltebo 
äger skog10. Tra di tio nellt har skogen gett råvara till 
papper och trä va ror, men får allt större be ty delse ock-
så som råvara för för ny bar ener gi, textilier, kom po sit-
material, och andra biobaserade produkter. Skogens 
betydelse för att leverera nödvändiga eko sys tem tjänst-
er, såsom till exempel klimat reglering, vattenrening, 
föda (jakt) eller rekreation, uppmärksammas alltmer.

Lagstiftning. Skogsbrukets verksamheter regleras 
främst av skogs vårdslagen och miljöbalken. Skogen är 
en natio nell tillgång som ska skötas så att den ut hål ligt 
ger en god avkastning samtidigt som den bio logiska 
mång falden behålls. För skogsmark som har be tydelse 

9   I Hylte har 6 procent av befolkningen sin sysselsättning i jord eller skogs
bruk, jämfört med 2 procent i Sverige. SCB 2014.
10 Över 90 procent av skogsarealen i Hylte ägs av privat av personer eller 
företag som inte är aktiebolag. Skogsstyrelsen 2010a.

för skogsnäringen gäller att den så långt som möjligt 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
ett rationellt skogsbruk11. 

Skogliga värden. I skogen finns många mindre natur- 
och kul tur värden med olika slags skydd: forn läm ning-
ar12, bio topskydds områden13, nyckelbiotoper14, om rå-
den med natur vårdsavtal15, sumpskog16, liksom natur-

11 Enligt miljöbalken kapitel 3 § 4.
12 Forn och kulturlämningar skyddas av kulturminneslagen, se ka pi tel 7.1. 
Se även Fornsök, Riksantikvarieämbetet 2019.
13 Biotopskyddsområden kan bildas av Skogs styrelsen eller kom mun
en, enligt miljöbalken kapitel 3 § 11, se kapitel 7.3 och Skogs data portalen, 
Skogstyrelsen 2017b.
14 En nyckelbiotop är ett område med speciell naturtyp som har mycket stor 
betydelse för skogens flora och fauna och utgör livsmiljö för hotade arter, se 
Skogs data portalen, Skogsstyrelsen 2017b.
15 Områden med höga naturvärden skyddade genom frivilliga av tal mellan 
markägare och staten om hur na tur värdena ska skötas och bevaras, se Skogs
data portalen, Skogs sty relsen 2017b.
16 Sumpskog är ett samlingsnamn för all skogklädd våtmark: myr skog, 
fuktskog och strandskog. Naturtypen erbjuder varierade livs mil jöer för växter 
och djur, och finns i stor omfattning i Hylte kommun, se Skogs data portalen, 
Skogsstyrelsen 2017c.

Figur 5:8. Skogsbruk. Kartan är en nulägesbild då underliggande information uppdateras kontinuerligt. Karta: 20190730, Rickard Linder. 

Unnaryd

Kinnared

Hyltebruk

Torup
Rydöbruk

Landeryd

BrännögårdDrängsered

Långaryd

±

0 5 10 15
km

2019-07-30 / 2019-12-05
Rickard Linder / Pernilla Jacobsson

Odlad och öppen mark

Skog

Biotopskyddsområde

Naturvårdsavtal

Nyckelbiotop

Sumpskog

1:300 000Skala 1

Unnaryd

Kinnared

Hyltebruk

Torup
Rydöbruk

Landeryd

BrännögårdDrängsered

Långaryd

±

0 5 10 15
km

2019-07-30 / 2019-12-05
Rickard Linder / Pernilla Jacobsson

Odlad och öppen mark

Skog

Biotopskyddsområde

Naturvårdsavtal

Nyckelbiotop

Sumpskog

1:300 000Skala 1

Unnaryd

Kinnared

Hyltebruk

Torup
Rydöbruk

Landeryd

BrännögårdDrängsered

Långaryd

±

0 5 10 15
km

2019-07-30 / 2019-12-05
Rickard Linder / Pernilla Jacobsson

Odlad och öppen mark

Skog

Biotopskyddsområde

Naturvårdsavtal

Nyckelbiotop

Sumpskog

1:300 000Skala 1

Odlad och öppen mark

Skog 

Biotopskyddsområde

Naturvårdsavtal

Nyckelbiotop 

Sumpskog



93 (260)

värdesobjekt17 och andra natur- och kulturvär den, 
rekreativa och sociala värden liksom andra all männa 
in tressen att ta hänsyn till, se kapitel 7 Levande natur- 
och kultur miljöer. I översiktsplanen har särskilt områ-
den som är viktiga för tätortsnära rekreation identi fie-
rats, se kap 7.3 Naturmiljö och friluftsliv.  

Skogsmark i planeringen
Undvik skogsmark med höga värden. Ibland kan ny 
bebyg gelse och andra åtgärder komma att be rö ra skog 
som är pro duktiv18 eller har andra vär den, framför 
allt i an slut ning till tätorterna i stråken. Hu vud in rikt-
ningen för be byggelseutveckling är att i förs ta hand 
komp let tera och för täta befintlig bebyg gel se, och att 
undvika skogsmark med höga natur värden och åt-
gärd er som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogs-
bruk. 

Prövning av bebyggelse i skog. Vid prövning av ny be-
byggelse på skogs mark ska natur- och re krea tions vär-
den be aktas, lik som möjlighet till rationell skötsel av 
skog en. Om ny sam man hål len be byg gel se eller andra 
åt gärder över vägs på skogs mark, ska exploate ring ens 
på  ver kan på skogliga naturvärden eller möjligheten att 
be driva ett rationellt skogsbruk redo visas i de detalj-
planer där detta kan bli aktuellt. 

Jordbruk
Livsmedelsförsörjning. Jordbruksmarken har stor be-
ty delse för en långsiktigt trygg livs me dels för sörj ning.19 
Behovet av mark som kan pro ducera bio lo gisk rå va-
ra kommer sannolikt också att öka. Kli mat för änd ring-
ar, sjun kan de grundvattennivåer, ero sion och för ore-
ning ar är några av de globala hot som finns mot livs-
medelsförsörjningen. Samtidigt be döms be hovet av 
livs medel öka kraftigt till följd av be folk nings ök ning, 
vil ket tillsammans med bland annat ökad odling för 
bio energi medför prisökningar och större efterfrågan 
på odlings mark.20 Men istäl let för att jord bruks areal-
en ökar, minskar den kon ti nu er ligt. I Sverige har areal-
en minskat från fem mil jon er till tre miljoner hek tar 
de senaste 60 åren21. Den största delen av den minsk-
ningen be ror på skogs bild ning22, men mycket för svin-
ner också genom ut vidg ning av tät ort er och infra-
struk tur23, vilket är all var ligare eftersom det är en ir-
re ver sibel pro cess och så dan mark inte kan återtas för 
odling24. 

17 Identifierade naturvärden i skog som är viktiga för den biolo giska mång
falden men som inte uppfyller kraven för en nyckelbiotop, se Skogs data
portalen, Skogsstyrelsen 2017b. 
18 Produktiv skog är skogsmark som enligt vedertagna bedöm nings grunder 
kan producera i genomsnitt en kubikmeter virke per hektar och år. Improduktiv 
skogsmark utgörs tillsammans med träd och buskmark av skogliga 
impediment, vilka ofta innehåller värden som behöver beaktas. Skogsstyrelsen 
2017d.
19 I Sverige har vi tillgång till 0,3 hektar/person, men förbrukar 0,4. Globalt 
är tillgången ännu mindre, 0,21 hektar/person. SKLA 2012.
20 Bedömning av FN:s livsmedels och jordbruksorganisation FAO, enligt 
Jordbruksverket 2013b. Se även Jordbruksverket 2008b.
21 Jordbruksverket 2013b.
22 Skogsbildning beror till största delen på jordbrukets effektivi se ring och 
rationalisering, som krävt större enheter. KSLA 2012.
23 Cirka 600700 hektar jordbruksmark om året försvinner till be byggelse 
och anläggningar i Sverige. Jordbruksverket 2013a.
24 Jordbruksverket 2008b, KSLA 2012, med flera.

Jordbruksmarkens värden. Utöver jordbruksmarkens 
produktions värden, har den också andra värden för 
kultur miljön, land skaps bild en, den biologiska mång-
falden, sysselsättningen och rekreation sär skilt i tät-
orts nära lägen, se kapitel 7. Jord bruks marken är ock-
så en resurs för att göra sam häl let mer robust mot kli-
mat för änd ringar, genom till exem pel för dröj ning av 
dag vatten. Alléer, sten murar, åker holmar, od lings rösen 
och småvatten som ligger i jordbruks mark är gene rellt 
biotop skyddade och ska bevaras för fram tid en.

Jordbruksmark i Hylte. Jord bruks landskapet i Hylte 
är små brutet med stor andel naturlig vegetation. En-
dast knappt fem procent av kom munens land areal an-
vänds idag som åker- eller betes mark25. Störst kon-
cent  ration av jordbruksmark finns i Nissa dalen vid 
Frös lida-Rydö och Färgaryd-Långa ryd, mel lan To rup-
Brän nögård och vid Övre och Yttre Mjäla. En del av 
den mark som histo riskt an vänts för odling har succes-
sivt övergått till betes mark, lagts i trä da eller tagits 
över av skog. Igen väx ning är fort fa rande ett hot mot 
jord bruks mark en och de öpp na land skaps luckorna, 
men är något som är svårt att styra genom samhälls-
pla ne ring en. Att jord bruks land skap et inte förskogas 
utan hålls öppet genom bete, golf ba nor, sol cells an-
lägg ningar med mera under lättar för en framtida åter-
gång till odling och kan främjas av möj lig heter att 
bygga stallar och and ra an slutande an lägg ningar. Jord-
bruks mark har också för svun nit genom att be byg gelse 
och vägar an lagts fram för allt i kom mun ens tätorter. 
Dessa ligger natur ligt vid större sjö ar och vat tendrag 
där också den mesta av jord bruks marken finns, med 
undantag för Hyl te bruk och i viss mån Un naryd. Här 
har den kom mu na la plane ring en en av gö rande bety-
delse för att mot ver ka ut sprid ning av be byg  gelse och 
exploatering av jord bruks mark. 

Värdering av jordbruksmark. På 1970-talet utfor ma-
des ett klassificeringssystem för åkermark som ut gick 
från avkastningsvärde för vissa grödor, men som sak-
nade många aspekter så som jordart, vattenhållande 
för måga, dränering, stenförekomst, jordpackning och 
skiftes storlek26. Hyltes åkermark klassificerades då 
lågt27 och endast delar av marken ingick i klassifice-

25 Åkermark 3 % och betesmark 1,5 %, år 2015. Jordbruksverket 2017a, 
2017b.
26 Länsstyrelsen Blekinge 2014a, Länsstyrelsen Skåne 2015a.
27 klass 34 av 10. Ett område klass 6 (Ön, Torup).Högst klassad är mark i 
Skåne, längs Hallands kusten och delar av Östergötland.

DJURHÅLLNING 
Djurhållning kan ibland medföra kon flikter med om gi
vande bostadsbebyggelse. Möjligheter till etab lering av 
nya bostäder i närheten av befintlig djur håll ning prövas 
i varje enskilt fall med avseende på av stånd, storlek på 
djur enhet, vindförhållanden med mera. 
Boverket har gett ut ”Vägledning för planering för och 
invid djurhållning” 2011, med fokus på nuvarande 
kunskap om hästar och allergi (Boverket 2011a).
Se kapitel 8.2 Miljörisker. 
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ring en28. Ut veck lingen inom jordbruket har medfört 
att lika stora skördar i dag kan fås på andra jordar, 
medan lerjordar som klassades högt har försämrats på 
grund av packningsskador29. Idag sak nas verktyg och 
metoder för värdering av jordbruksmark och vikt ning 
gentemot andra resurser i planeringen. 

Lagstiftning. Miljöbalken anger att jord bruket är av 
nationell betydelse och att brukningsvärd jord bruks-
mark bara får användas för bebyggelse och an lägg-
ning ar om det behövs för att ta tillvara väsent li ga sam-
hälls intressen och dessa intressen inte kan till go doses 
på ett tillfredsställande sätt genom att använda annan 
mark. 

Jordbruksmark i planeringen
Grundläggande kri te rier för tillämp ning av miljö balk-
en är enligt jordbruksverket30:

§	att peka ut var jordbruksmarken finns i kommunen

§	att precisera vilka väsentliga samhällsintressen som 
kan tillåtas på jord bruks mark

§	att ange varför väsentliga samhällsintressen inte kan 
lokaliseras på annan mark (eller jordbruksmark 
med sämre produktionsförutsättningar).

Potentiell jordbruksmark. För att säkra livsmedels pro-
duk tion på lång sikt bör all jordbruksmark som har 
framtida potential för livsmedelsproduktion skyddas 
mot be byg gel se och anläggningar som omöjlig gör 
fram  tida od ling. Jordbruksmark med framtida poten-
tial för livsmedelsproduktion kan således omfatta fler 
om rå den än sådan mark som för närvarande an vänds 
för livs medelsproduktion. Som underlag för defini-
tion av jord bruks mark används i översiktsplanen Jord-
bruks verkets block inventering från 201431, där både 
åker mark och betesmark ingår32. All öppen mark33 
som skul le kunna utgöra fram tida odlings mark ingår 
inte i denna definition av jord bruks mark, till exempel 
inte golfbanor (se figur 5:9) eller ängs- och betes mark 
som inte betas eller skör das lika ofta som kravet för 
mark som ingår i blockdatabasen34. För delen med att 
ändå välja denna defini tion är att tomt mark då inte 
in går, vilket annars skulle komp li cera prövning av 
nya bygg nader i anslutning till be fintliga. Även sådan 
mark som tidi gare ingått i blockdatabasen och som 
inte ta gits i an språk för bebyggelse och anläggningar 

28 Troligtvis på grund av att små enheter inte togs med.
29 Länsstyrelsen Skåne 2015a.
30 Jordbruksverket 2013a.
31 Jordbrukets blockdatabas (se Jordbruksverket 2017e) är en inventering av 
jordbruksmark som underlag för EUstöd.
32 Att både åker och betesmark ska ingå framgår dels av för ar be  tena till 
naturresurslagen (miljöbalkens föregångare), dels av två ak tuella rättsfall, 
MÖD 2016a och MÖD 2017a. I den sistnämnda domen slås också fast 
att jord bruksmarkens läge och beskaffenhet avgör om den ska anses som 
brukningsvärd eller inte, till exempel hur sammanhängande den är, inte om 
den faktiskt brukas idag.
33 ”Öppenmark” enligt Lantmäteriets fastighetskarta, se figur 5:9.
34 För att mark ska definieras som åkermark i blockdatabasen krävs att 
det är ett fält i åkerbruk som används eller kan användas för växtodling och 
är lämpligt att plöja. Som betesmark räknas mark som används för bete och 
slåtterängar där hela ytan slås eller skördas. Marken ska ha varit betad de 
senaste två åren eller bara undantagits bete något en staka år. Marken ska inte 
gå att plöja och inte vara skog. Göteborgs stad 2013b.

Figur 5:9. Översta bilden visar klassificerad jordbruksmark i Rydö om rå
det i Ekonomiska kartan från 1953, källa Lantmäteriet. I den mel lersta 
bilden syns samma område med klassificeringen av jord bruks mark från 
1970talet (lila klass 4 och grågrönt klass 3) på Lant mäteriets fas  tig 
hets karta från 2016 (gult åkermark och ljusgult öppen mark), källa 
Läns styrelsens webbGIS. Kartan längst ner visar åker mark (grön) och 
be tes  mark (röd) i jordbruksverkets blockdatabas Håll Kollen, vilket är 
den definition av potentiell jordbruksmark som används här.
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in går ock så i översiktsplanens definition av jordbruks-
mark.

Väsentliga samhällsintressen. Huvudinriktningen för 
all bebyggelse utveck ling är att ny bebyggelse i första 
hand sker genom komp lettering och förtätning av 
befintlig bebyggelse och att jordbruksmark inte an-
vänds för byggnader, anlägg ningar och hårdgörande 
av ytor. Flera av kom mun ens ort er är dock omgivna 
av jord bruks mark, och i vissa fall kan jord bruks mark 
där för riskera att behöva tas i an språk för väsentliga 
sam hälls intressen. Till sådana intressen hör: 

§	Områden som redan planlagts för utbyggnad av bo-
städer, verksamheter eller kommunikationer

§	Områden som i denna översiktsplan pekas ut som 
områden för blandad bebyggelse, kom mu ni kationer 
eller verk sam het er som kan vara störande för om-
giv ning en

§	Ny sammanhängande bebyggelse inom LIS-område, 
område för landbygdsutveckling i strandnära läge

§	Ny bebyggelse i anslutning till befintlig samman-
häng ande bebyggelse eller gårdsbebyggelse.

Redan planlagda områden. I vissa fall berörs jord-
bruks mark av områden som redan planlagts för be-
byg gelse, och där ställningstaganden redan gjorts gen-
te mot and ra allmänna intressen. Det är ett väsent ligt 
sam hälls intresse att dessa detaljplaner kan använ das 
i de fall de inte redan tagits i anspråk, och att de re-
surser som lagts ned på att ta fram dessa planer inte 
går till spillo. Detta är särskilt viktigt i en kommun 
där exp loa te ringsintressena och därmed finan sie rings-
möj lig het erna inte är så starka. I den mån be fint liga 
detalj pla ner görs om av andra skäl ska jord bruks-
intres set vägas samman mot sam hällsintressen enligt 
väg led ning för Potentiell jordbruksmark, se kapitel 11.

Utpekade områden i ÖP. För områden som pekas ut 
för blandad bebyggelse, kom mu ni ka tion er eller stö-
rande verk sam het er har i denna över sikts plan en av-
vägning gjorts mot jord bruks intresset. Sex områden 
kvar står där vä sent liga sam hälls intressen kan stå i 
kon flikt med jordbruks intres set, se figur 5:10. Det 
hand lar dels om strategiskt belägna om rå den för bo-
städer och verk sam heter nära kollek tiv tra fik stråk som 
för stärker de tre huvud orterna, dels om stråk för kom-
mu ni ka tion er där ingen alternativ loka li sering som 
inte berör jord bruks mark finns. Möj lig heten att för-
täta inom orternas befintliga utbred ning ska dock 
alltid prioriteras innan de föreslagna områdena tas 
i anspråk, och områdena ska användas på ett så yt-
effektivt sätt som möjligt.

LISområden. Ny bebyggelse i LIS-områden kan i 
vissa fall komma att beröra jordbruksmark. Att ett 
område pekats ut som LIS-område innebär att skäl 
finns för att pröva dispens från strandskyddet inom 
området, inte att hela områden anses som lämpligt 
för bebyggelse. Det är ett väsentligt samhällsintresse 
att utpekade LIS-områden kan användas för avsedd 
bebyggelse. I en kommun där uppemot en femtedel 

Figur 5:10. Beskrivning av väsentligt samhällsintresse för utpe kade 
områden i översiktsplanen, och hur stor areal jordbruks mark som kan 
påverkas. *Arealen för kommunikationsområden beror på bredden av 
kommunikationsområdet och är svår att beräkna i nuläget.

VÄSENTLIGT SAMHÄLLSINTRESSE      
som avser områden utpekade i ÖP 

berörd 
jordbruksmark

Utredningsområde för verk sam het er och vo lym
handel vid södra infarten till Hylte bruk. Myck et 
vik tigt ut veck lings område i stra te giskt kommuni
ka tions läge, se kapitel 5.12. Alternativ loka li
sering saknas.

bete

0,7 hektar

Område för kommunikationer för ny drag ning av 
väg 150 förbi Torup, i två etapper. Myck et ange
lägen för att mins ka tung tra fik ge nom sam häl let. 
Den preliminära väg sträck ningen lig ger optimalt 
i för hål lande till jord bruks mark, men bör ut re das 
ytter li gare. Förbifarten är ange lägen för att mins
ka tung trafik mellan vägarna 26, 150 och 728 
ge nom sam häl let, se kapitel 2.1.

åker/bete

*

Utredningsområden för blandad bebyg gel
se på öm se sidor om Prästgårdsvägen, från FÖP 
1992. Mycket cent ralt belägna bo stads områden i 
attrak tivt läge nära knut punkt för kollektivtrafik, 
se kapitel 4.3.

åker/bete

2,2 hektar

Utredningsområde för blandad bebyggelse 
centralt i Kinnared, där över vägande del en av 
den obebyggda marken består av jord bruks mark. 
Dessutom finns stora centrala områden med 
översvämningsrisk, samt strand skydd. Alternativ 
lokalisering som inte inne bär större påverkan på 
mer sam man häng ande jordbruksarealer saknas, 
se ka pi tel 4.3. 

åker/bete 

0,5 hektar

Sammanlagd berörd jordbruksmark 3,4 hektar*

av ytan är strandskyddad eller består av vatten, och 
där nybyggnation begränsas kraf tigt av låga bostads-
priser, är detta särskilt ange lä get. Av de 20 kvar va-
ran de LIS-områden som redan pe kats ut berör fler-
talet jord bruks mark i någon mån35. Dessa LIS-om rå-
de na är till övervägande del stora och endast avsedda 
att bebyggas till en liten del36 och ny be byg gelse ska 
till komma samlat eller i anslutning till befintlig be byg-
gelse. Be fint lig bebyggelse ligger ofta vid jord bruks-
mark varför konflikt kan uppstå. Av de tio nya LIS-
områden som före slås i denna över siksplan berörs fyra 
av jordbruks mark37. I två fall hand lar det om mark 
som redan är plan lagd för ända målet, se före gående 
avsnitt.

Be fintlig sammanhängande bebyggelse. Eftersom 
befint lig sam man hängande bebyg gelse i byar och på 
gårdar nästan ute slutande ligger i anslutning till jord-
bruks mark, kan komp let terande bebyggelse komma i 
kon flikt med jord bruksintresset. Det är ett väsentligt 
sam hälls intresse att sam man häng ande bebyggelse och 
gårds bebyggelse kan kompletteras med nya byggnader 
i anslutning till de befintliga när behov uppstår. 

35 Alla utom LIS 6 och LIS 7 vilka inte berör jordbruks mark. LIS 9 och LIS 19 
berör jordbruksmark i mycket begränsad omfattning, Hylte kommun 2012a. Se 
även kapitel 5.4.
36 Undantag är LIS 3 i Torup som också är ett utpekat område i ÖP, se 
föregående avsnitt. I övriga områden handlar det om i genomsnitt 45 
bostadshus, vilket motsvarar maximalt 10 procent av ytorna.
37 LIS 24 Unnaryd Rangalsnäs, LIS 25 Unnaryd Åbygget, LIS 26 Torup Nyebro 
och LIS 31 Unnaryd Byn.
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Figur 5:11. Jordbruk och vattenbruk. Karta: 20190808, Rickard Linder. 

Alternativ lokaliseringsprövning. Utöver att det ska 
vara av ett väsentligt samhällsintresse, är det andra 
kravet som ställs i miljö balken för att få ta bruknings-
värd jord bruks mark i an språk för bebyggelse eller an-
lägg ningar, att detta be hov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt till fredsställande sätt genom att 
annan mark tas i an språk. Det innebär att för varje 
lokalise ring som prö vas på utpekade områden för 
potentiell jord bruks mark och som är av väsentligt 
sam hälls intresse en ligt ovan, ska alltid en alternativ 
loka lise rings pröv ning också göras, och bedömningen 
om lämp lig heten att even tu ellt ändå bygga på jord-
bruks mark tydligt moti veras ur allmän synpunkt.  

Vattenbruk och fiske
Fiske är benämningen på av skörd/plockning av natur-
liga bestånd av fisk, kräftor och muss lor. Cir ka sex 
mil jon er personer är aktiva fritids fis kare i Nord en, 
och runt 100 000 fritids fiskare i Sverige enga gerar sig 
i ide ellt fiske vårds arbete, vil ket är en för ut sätt ning för 

fiske turismen. I Hylte bedrivs både yrkesfiske och ett 
om fat tande fritids fiske, vilket har stor bety del se både 
för frilufts livet och för besöks näring en. 

Riksintresse yrkesfiske. Riks intresse för yrkesfiske i 
in landsvattnen pekas ut med utgångspunkt från an-
talet yrkes verksamma fiskare för respektive sjö. Efter-
som fisket ofta kombi neras med egen förädling och 
hemmaförsäljning är det värde som fis ket genererar 
betydligt högre än bara värdet av själva fisken. I Hylte 
kommun finns ett riksintresse för yrkesfiske, se kapitel 
9.1 Riksintressen:

§	Bolmen

Miljö kva li tets normer för fisk och musselvatten om-
fattar gräns- och riktvärden för vattnets temperatur, 
pH-värde med mera.38 I Hylte omfattas Bolmen av 
miljö kva li tets normer för fisk- och musselvatten, se 
kapi tel 10.2 avsnitt Miljökvalitetsnormer. 

38 Se SFS 2001:554
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bär minimal mil jö påverkan förutsatt att vatten re ning-
en är tillräcklig. En sammanfattande benämning på 
dessa är RAS, re cirkulerande akvatiska system. Andra 
slutna system är Akva poni som är ett mer låg intensivt 
pro duktionssystem där fifisktråg kopplas till växt hus, 
och Biofloc där re ning en sköts av mikroorganismer i 
var mare odlings dam mar.

Vattenbruk i planeringen. I dags lä get finns inte förut-
sättningar för utpekande av sär skil da om rå den för vat-
ten bruk i översiktsplanen, eftersom det saknas kun-
skaps under lag och kriterier för vad som är lämpliga 
om råden för vatten bruk. Dessutom innebär bransch-
ens utveckling mot landbaserade slutna system att 
lokalisering i ökad utsträckning kan ske mer fritt i 
land skapet. Förut sätt ningarna för ökat vattenbruk i 
kom munen bör där för utredas vidare i den fortsatta 
pla ne ringen, och den fortsatta utvecklingen inom om-
rå det får ut visa om det är möjligt och lämpligt att pe-
ka ut vatten bruks om råden, och om ett eventuellt te-
ma tiskt tillägg för vatten bruk i så fall bör tas fram43. 

43 För närvarande finns projektstöd att söka för kommunal planering av 
vattenbruk, se Jordbruksverket 2017h.

Figur 5:12. I Hylte finns för närvarande två vattenbruk, bland annat 
ett för kon sum tionsfisk i Tiraholm. Foto Hylte kommun.

Vattenbruk, eller akvabruk, är odling av alla slags 
djur och växter i vatten. Odlingen kan vara in tensiv 
eller extensiv, beroende på om fisk en äter torr foder 
eller det som na tur ligt finns i vattnet. I Sverige har ex-
tensiva former av fiskodling förekommit i hund ratals 
år. Idag bedrivs framför allt intensiv odling av mat-
fisk och skaldjur för direkt för sälj ning till kon su ment 
och till vidare för ädling, samt sättfiskodling för fri tids-
fiske, åter upp byg gan de av hotade be stånd eller kom-
pensation i vat tenkraft ut byggda vat ten drag.39 Till 
över vägande del handlar det om kassodlingar, det vill 
säga att man föder upp småfisk till slaktvikt i stora 
kassar i det fria vattnet i sjöar och vattendrag40. För 
att få odla fisk eller vattenbruksdjur krävs till stånd för 
mil jö farlig verksamhet av läns sty rel sen, oav sett stor lek 
på od lingen. I Hylte kommun finns för närva rande två 
vatten bruks före tag, ett som arbetar med konsum tions-
fisk i Bolmen och ett med utsätt nings fisk för sport fiske 
i Strömhultaån41, se figur 5.11. 

Framtida vattenbruk. Vatten bruk är en växande nä-
rings gren på den svenska lands bygden, och glo balt sett 
räknar man med att vatten bruk et kommer att be höva 
växa mycket kraftigt för att möta efterfrågan på fisk 
och skaldjur, samtidigt som haven inte får bli utfiska-
de. I Sverige är vattenbruket förhållandevis blygsamt, 
men det finns stor potential för tillväxt, vilket skulle 
bi dra till både en mer klimatsmart köttproduktion 
och fler ar bets tillfällen på landsbygden. Utmaningen 
är ut veck la näringen på ett hållbart sätt, så att det blir 
lång sik tigt ekonomiskt hållbart och bedrivs inom eko-
lo giskt hållbara ramar42. Eftersom odling i öppna sys-
tem i sjöar och vattendrag medför miljöstörningar, ge-
nom till exempel näringsläckage från foderspill och 
risk för smittspridning till vilda populationer, är det 
mycket problematiskt att öka produktionen i öpp na 
sys tem på ett håll bart sätt. Intresset har därför ökat 
för slutna land base rade fiskodlingssystem, som inne-

39 Jordbruksverket 2015c och Arena grön tillväxt 2016.
40 Arena grön tillväxt 2016.
41 Söktjänst vattenbruk, se Jordbruksverket 2017g.
42 SOU 2009:26.

Övergripande planeringsinriktning - Areella näringar
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Ge verksamheter inom jordbruk, skogsbruk och fiske goda fysiska förutsättningar att vidareutvecklas.
§	Hushålla med marken och bygg på potentiell jordbruksmark eller värdefull skogsmark endast för att tillgodose 

betydelse fulla sam hälls intressen då lämplig alter na tiv lokalisering saknas. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Areella näringar
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G5 AREELLA NÄRINGAR: Skogsmark
§	POTENTIELL JORDBRUKSMARK
§	VATTENBRUK
§	RIKSINTRESSE YRKESFISKE

Förslag på fortsatt arbete - Areella näringar
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.
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Kanalen i Hyltebruk. Foto: Hylte kommun Joanna Surowska.




