
Jordbruksmarken – en förutsättning 
för mat på bordet (KSLA, PA, DGJ)

Tisdag 4 oktober 2016 

Skydd mot exploatering av 
jordbruksmark 

Anders Larsson, SLU Alnarp



Bryr vi oss om jordbruksmarken?
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Mat i skafferiet?

”Sverige saknar helt 
beredskapslager. 
Finland har beredskaps-
lager för 12 månader. 
Sverige har en själv-
försörjningsgrad på 
mellan 50 och 55 %, 
lägst i Europa, I Finland 
ligger den på 80 %”



0,41 ha/pers. = 
dagens svenska 
förbrukning

0,30 ha/pers. = 
tillgängligt i 
Sverige idag

0,22 ha/pers. = 
tillgängligt i 
världen





Globala perspektiv:

• Världens totala befolkningsmängd ökar fortfarande i rask takt, 
främst för att vi uppnår högre ålder.

• De senaste 20 åren har vi på en global nivå förlorat matjord 
motsvarande den totala åkerarealen i USA (torka, ökenspridning, 
exploatering etc.).

• Mellan 2000 och 2006 förlorade vi i Europa i genomsnitt 252 ha 
odlingsbar jord per dag (hårdgjord yta, permanent täckt av 
ogenomträngligt material).

• Förlusten av en hektar odlingsbar mark i Europa skulle behöva 
kompenseras genom att tio gånger mer mark tas i bruk på annan 
plats i världen.

(EC COM/2012/046 final + EC SWD(2012) 101 final)



Enligt 3 kap. 4 § MB får 
BRUKNINGSVÄRD JORDBRUKSMARK 
tas i anspråk för bebyggelse endast 
om det behövs för att tillgodose 
VÄSENTLIGA SAMHÄLLSINTRESSEN 
och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.



BRUKNINGSVÄRD JORDBRUKSMARK?



VÄSENTLIGT SAMHÄLLSINTRESSE?
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• Kommunen meddelar positivt förhandsbesked för nybyggnad 
av ett 393 kvadratmeter stort enbostadshus, trots avvikelser 
från Översiktsplanen.

• Beslutet överklagas av en granne och Länsstyrelsen i Skåne län 
bifaller överklagandet bl.a. med hänvisning till MB 3:4 och 
upphäver beslutet. 

• Den bostadssökande överklagar i sin tur till Mark- och 
miljödomstolen. 

• Som sakkunniga för att fastslå att det rör sig om mark som inte 
är lämplig för rationellt jordbruk anlitas två fastighetsmäklare.



• Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut.

• Granne överklagar MMD:s beslut. Prövningstillstånd till Mark-
och miljööverdomstolen beviljas, bl.a. efter att synpunkter 
inhämtats från SLU och Jordbruksverket.

• MÖD finner att marken utgör sådan brukningsvärd 
jordbruksmark som avses i 3 kap. 4 § MB. MMD:s dom upphävs 
därför och länsstyrelsens beslut fastställs. Beslutet kan inte 
överklagas. Prejudikat!



PM: Väsentligt samhällsintresse?
Hanteringen av jordbruksmarken i den kommunala 
fysiska planeringen (Jordbruksverket 2013)

• Kommunerna följer sällan lagen vid exploatering av 
jordbruksmark

• Idag exploateras ungefär 700 hektar jordbruksmark 
om året för att bygga småhus, flerbostadshus eller 
för företagsetableringar. En utvärdering av hur 
kommunerna tillämpar lagstiftningen visar att 
jordbruksmark ofta exploateras utan de avvägningar 
och beslutsunderlag som lagen kräver.



Alternativet till at bygga utåt är att bygga inåt, 
dvs. förtätning.

Varför förtätar vi inte?



Rådande planeringsnormer:

”Vad avser kostnadsfördelning i 
exploateringsprocessen så är nuvarande 
lagstiftning baserad på exploatering på 
jungfrulig mark. I exploateringsavtal regleras hur 
kostnaderna fördelas för allmänna nyttor såsom 
gator, parker, ledningar mm. I förtätningsprojekt 
där befintlig infrastruktur i stor utsträckning 
utnyttjas saknas lagbaserade modeller för hur 
kostnadsfördelningen ska ske.” (Malmö stad)



PBL = Exploatering och tillväxt?
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TOKYO



MILJÖBALKEN

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att 
främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra 
och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att 
förvalta naturen väl.



Tillväxt och exploatering får ske inom vissa ramar…
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Burlöv, 5 km ovanifrån, antal invånare ca 17.500



Cuneo, 5 km ovanifrån, antal invånare ca 56.000



Burlöv, 5 km ovanifrån, liknande ytanspråk som i norra Italien
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DANMARK

• Danmark – den explicita målsättningen med 
förtätning har på senare år gått från att skydda 
åkermark till de kvalitativa förbättringar som kan 
uppnås genom förtätning.

• Detta i ett land där det redan är tätare än i 
Sverige och man anser att Sverige verkar vara 
väldigt ’liberala’ när det kommer till etablering av 
externhandelsområden, tätortsutglesning mm.



Release: 
urban sprawl costs US economy more than $1 trillion per year 

News Article March 19, 2015: (http://newclimateeconomy.net/)

Washington, DC, March 19th: Urban sprawl costs the American 
economy more than US$1 trillion annually, according to a new 
study by the New Climate Economy. These costs include greater 
spending on infrastructure, public service delivery and 
transportation. The study finds that Americans living in sprawled 
communities directly bear an astounding $625 billion in extra 
costs. In addition, all residents and businesses, regardless of 
where they are located, bear an extra $400 billion in external 
costs. Correcting this problem provides an opportunity to 
increase economic productivity, improve public health and 
protect the environment. The report identifies specific smarter 
growth policies that can lead to healthier, safer and wealthier 
communities in both developed and developing countries.



• Sverige är ett av de länder i Europa med störst 
stadsutglesning och väldigt få invånare/km2

• Sverige är ett av de länder som har mest 
vägyta per invånare i hela världen

• Konsekvenser?



Svenskt Vatten: Räkna med höjda 
avgifter på dricksvatten

• Eftersatt underhåll och skärpta krav på vattenrening 
kommer att leda till kraftigt höjda avgifter för dricksvatten i 
framtiden. För att få ordning på situationen skulle arbetet 
behöva gå dubbelt så snabbt som det gör i dag, enligt 
branschorganisationen Svenskt Vatten.

• Fortsätter vi i den här takten så byter vi ut alla rör på 250 
år. Och så länge håller ju inte rören.

• Snarare är bedömningen att rören i Sverige kommer att 
hålla i mellan 100 och 150 år, enligt Anna Linusson. 
Underhållet av landets VA-nät är helt enkelt eftersatt, likt 
järnvägen.

Svt.se



Svensk tågtrafik får bottenbetyg

• Sverige satsar långt under EU-snittet på drift och 
underhåll av järnvägarna i relation till brutto-
nationalprodukten (BNP), minst av alla EU-länderna på 
reinvesteringar, långt under snittet i förhållande till 
godstransporterna på järnväg, näst minst i förhållande 
till antalet tågresor och allra minst i förhållande till 
banlängden (GP, 2011).

• Antal km järnväg/invånare: Sverige på plats 4 av 144 
länder (nationmaster.com)









Några personliga slutsatser:

• Jordbruksmarken är livsviktig…
• MB 3:4 ska efterlevas – ytterligare lagstiftning bör 

övervägas.
• Sverige har en viktig, men underutnyttjad, 

markresurs – den redan hårdgjorda marken.
• Kategorisering och kartering av tätorter utifrån 

förtätningsmöjligheter behövs.
• Synergimöjligheter: Jordbruksmark kan sparas, 

mer attraktiva och grönare städer, klimatskydd, 
bättre hållbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv.



Tack!















”Tätortsutglesning och spridda bosättningar av låg 
densitet är ett av de största hoten mot en hållbar 
regional utveckling; offentlig service och underhåll 
blir dyrare och besvärligare att tillhandahålla, 
naturresurser blir överutnyttjade, allmänna 
transportnät blir otillräckliga, bilberoendet ökar, 
liksom trängseln i och runt städer. Samtidigt hotar 
den ökande andelen hårdgjorda ytor den biologiska 
mångfalden och ökar risken för både översvämningar 
och vattenbrist.”

(EC SWD(2012) 101 final)



”Beslut om markanvändning utgör långsiktiga 

åtaganden som är svåra eller kostsamma att reversera. 

För tillfället tar man ofta sådana beslut utan att någon 

ordentlig förhandsanalys av konsekvenserna 

föreligger, genom t.ex. en strategisk miljöbedömning. 

Det är tydligt att EU har en viktig roll att spela, men 

det är genom medlemsstaternas regionala och lokala 

fysiska planering som principerna om hållbar 

markanvändning kan genomföras i praktiken.”

(EC SWD(2012) 101 final)



Malmö – en av de tätare städerna i Sverige:

• Ca 300 000 inv. i Malmö

• Ca 1,2 milj. Inv. i Skåne

• Ca 1,2 milj. inv. i 
Köpenhamns tätort

• Ca 2 milj. inv. i Kph:s
storstadsområde

© Lantmäteriet, i2012/107, GIS & layout Maria Barrdahl



Malmö – en av de tätare städerna i Sverige:

• Alla på kartan markerade 
tätorter med mer än 836 
invånare I Skåne samlade i 
ett geografiskt sammanh. 
område.

• Ca 1,2 milj. inv. i
Köpenhamns tätort

• Ca 1,2 milj. Inv. i Skåne
• Ca 2 milj. inv. i Kph:s

storstadsområde

© Lantmäteriet, i2012/107, GIS & layout Maria Barrdahl



Malmö

- tätort 3 908 invånare/km²
© Lantmäteriet, i2012/107



Fredriksberg

11.028 (Indbyg. pr. km²) = 2,8 ggr fler
© Lantmäteriet, i2012/107



Landskrona

- tätort 2524 inv./km²
© Lantmäteriet, i2012/107









Spacescape + Evidens: värdering av stadskvaliteter

NÄRHET TILL CITY = Gång-och

gatunätsavstånd till Centralhallen

NÄRHET TILL SPÅRSTATION = T-bana, 

pendel eller spårvagn inom 500m gångavstånd

TILLGÅNG TILL GÅNG-GATUNÄTET = 

Gators och gångstråks centralitet

TILLGÅNG TILL URBANA 

VERKSAMHETER = Antalet verksamheter 

inom restaurang, sällanköpshandel och kultur 

inom 1 km gångavstånd

TILLGÅNG TILL PARK = kvm parkyta inom 

1 km gångavstånd

KVARTERSFORM = grad av slutenhet samt 

andel utåtvända entréer mot gata





Förtätning kontra spridd bebyggelse:

Victoria Transport Policy Institute





Översiktsplan Lund 2010:

Konsekvensbedömning: 

Det är oundvikligt att åkermark tas i anspråk när 
kommunens befolkning ska växa kraftigt. I nollalternativet 
tas mycket mindre mark i anspråk än i ÖP 2010. Mer 
förtätning och tät byggnation gör dock att ÖP 2010 
utnyttjar marken effektivare än nollalternativet. ÖP 2010 
tar 46-57 % mer mark i anspråk än nollalternativet men 
innehåller 67-87 % fler bostäder liksom mark för ESS, 
verksamheter och grönstruktur. ÖP 2010 bedöms som 
något positiv, medan nollalternativet bedöms vara 
måttligt positiv för hushållningen av mark.


