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Hektar åkermark i Sverige 1866 - 2007 
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•Trend sedan 1950-talet  sett i internationellt perspektiv: 
intensifiering och övergivande av jordbruksmark 
 

•Omvandling av jordbruksmark för tätortsutbyggnad 
– Går ej att få tillbaka 
– Mycket av den bästa jorden finns nära tätorter 

 
 

• 3430 hektar jordbruksmark omvandlats till bebyggelse och 
vägar år 1996 – 2005 (Jordbruksverket, 2006) 
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Jordbruksmarken som resurs 

 
 
• Markens naturliga egenskaper i Norden 

 
 

• Klimatförhållanden i Nordeuropa 
 
 

• Låg grad av markslitage från vind- och vattenerosion i Nordeuropa 

Läs mer i Slätmo, E., Edling, P., 
Norderhaug, A. & Stenseke, M. (2012) 
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Andra aspekter att ta hänsyn till 

 
 

• Globala miljö- och rättviseaspekter 
 
 

• Kollektiva värden som jordbruket producerar utöver mat  
– biologisk mångfald, kulturminnen, rekreation, levande landsbygd etc. 

 
 

• Transporter och smittspridning 

Läs mer i Slätmo, E., Edling, P., 
Norderhaug, A. & Stenseke, M. (2012) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är även viktigt att vara medveten om andra aspekter än jordbrukets specifika förutsättningar när den svenska jordbruksmarken diskuteras. Punkt 1: I Sverige har vi tillgång till 0,3 hektar åkermark per person. Med vår import av mat inräknad nyttjar vi cirka 0,4 hektar per person. Detta innebär att vi idag använder ungefär 1 miljon hektar mer än vad vi har tillgång till för livsmedelsproduktion i Sverige. Samtidigt är tillgången på åkermark per person globalt sett ännu mindre, 0,21 hektar per person. (Linnér & Messing, 2011)  En konsekvens med vår import av mat och att åkermarken här minskar är att förändringar av markanvändningen i Sverige påverkar markanvändningen på andra platser på jorden.  När vi lägger ned eller bebygger jordbruksmark i Sverige odlas ny mark upp eller så intensifieras befintlig markanvändning någon annanstans. Vi flyttar således vår produktion till andra platser vilket självklart får betydelse ur både rättvise- och miljösynpunkt. Vi har mindre möjligheter att påverka produktion som sker någon annanstans och särskilt i flera led bort ifrån oss. Linnér, H. & Messing, I., 2011. Agricultural Land Needs Protection. 24th NJF Congress. NJF Report Volume 7 No 3, s. 29-34. Punkt 2: Kollektiva värden (särskilt småskaligt jordbruk).Punkt3_: Diskussionen om den svenska jordbruksproduktionen bör också knytas till transporter av livsmedel inom den internationella handeln. De långa och miljöskadliga transporterna som handeln av livsmedel genererar kan ses som de mest uppenbara miljöproblemen med den internationella handeln. Det är dock förhastat att anta att det som är närodlat alltid är bättre ur miljösynpunkt än det som är importerat.Vilken typ av transportmedel som används är betydande för vilken miljöpåverkan transporterna har.  Transporternas miljöbelastning måste också ses i relation till det som sker vid själva produktionen. Viss produktion är mer miljöbelastande trots att den sker nära.  Ett exempel är svensk köttproduktion som bygger på stor användning av kraftfoder, jämfört med import av kött från extensiv betesproduktion. Att importera mat och jordbruksvaror från andra länder innebär även risker för smittspridning. Bland annat innebär specialisering av produktion och transporter av i synnerhet djur att spridningen av sjukdomar såsom fågelinfluensa och mul- och klövsjuka kan öka (SOU 2005:51, s. 48).--TA BORT?: Punkt 1: Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), kommer efterfrågan på livsmedel och fibrer öka med 70% till 2050 på en global skala. Bräckligheten i globala livsmedels-, vatten- och energisystem har uppenbarats under de senaste åren. Till exempel minskade åkermark per person i världen mellan 1962-1998 med ungefär hälften. (från 0,43 hektar 1962 till 0,26 ha år 1998.) FAO räknar med denna nedgång att sjunka ytterligare , om inga större politiska förändringar görs. Genom befolkningsökningen kommer bli fler och fler människor som ska försörjas per hektar.  Ett ökat behov av jordbruksmark uttrycks även av Hermele (2010) som understryker att en växande världsbefolkning inte kan överleva på dagens jordbruksmark, särskilt inte om vi vidhåller den nuvarande köttkonsumtionen.  Ett ökat behov av mark för biobränsleproduktion innebär också en ökad press på befintlig jordbruksmark (FAO, 2009; Hermele, 2010; Linnér & Messing, 2011). 
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Är det ett problem att jordbruksmarken 
omvandlas till andra syften? 

 
 

• Långsiktigt resursperspektiv på jordbruksmark och utrymme 
 
 

• Försiktighetsprincipen: Skydda jordbruksmark från hårdgörande. 
Finns därmed möjlighet att vid behov återigen kunna ta den i 
anspråk.  
 
 

Läs mer i Slätmo, E., Edling, P., 
Norderhaug, A. & Stenseke, M. (2012) 
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Om vi tycker att det är ett problem att jordbruksmarken i Sverige 
omvandlas till andra syften - vilka är då hindren för att i större 

utsträckning ta till vara på den svenska jordbruksmarken och vad kan 
ses som möjliga lösningar? 
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Diskussionsfrågor 
 

• Hur öka medvetenheten kring jordbruksmarken som resurs?  
 
 

• Skulle jordbruksmarken gynnas om utpekades som 
riksintresse? 
 
 

• Strategier för stadsutveckling: förtätning och jordbruksmark?  
  

2013-03-12 
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