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Hållbar användning av jordbruksmark -

långsiktig förvaltning av en ändlig 

naturresurs
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Exploatering av jordbruksmark

1998 – 2010: ca 5 000 ha åker exploaterats och ca 150 000 ha lagts ned
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Nedläggning                           Exploatering
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Miljöbalken 3 kap 4 §

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 

eller anläggningar 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.
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Regeringsuppdrag:

Jordbruksmarken 

i kommunernas 

fysiska planering



2014-03-20

www.jordbruksverket.se

Kommunernas syn på jordbruksmarken

HUR STORA 

MÖJLIGHETER HAR 

NI ATT BEDÖMA 

FÖLJANDE VÄRDEN 

FÖR KOMMUNEN?
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Kommunernas syn på jordbruksmarken

VARFÖR BEHÖVER 

JORDBRUKSMARK 

EXPLOATERAS FRAM TILL 

ÅR 2020?
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Kommunernas syn på jordbruksmarken

VARFÖR ANVÄNDS 

INTE ANNAN MARK?
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• Markens strategiska läge,

• intressenters efterfrågan och 

• kommuners markinnehav 

styr exploateringen till jordbruks-

marken.
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Miljömålsberedningen - Hållbar 

användning av jordbruksmark 

Expertgruppens uppdrag

• Hur kan produktiv åkermark och dess bördighet bevaras 
för framtiden?

• Vilka frågor är särskilt angelägna att arbeta med i Sverige 
under perioden 2014-2020 för att åstadkomma en långsiktigt 
hållbar användning av jordbruksmark?

• Vilka frågor är särskilt angelägna att driva inför beslut om 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 för att 
åstadkomma en hållbar användning av jordbruksmark?

Hållbar användning av jordbruksmark
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Förslag

Skyddet av brukningsvärd jordbruksmark stärks genom att 
förtydliganden i plan- och bygglagen gällande tillämpningen och 
tillsynen av 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken införs senast 2015.

• Kommunala översiktsplaner och detaljplaner ska bli tydligare i sin 
beskrivning av hur jordbruksmark hanteras.

• Länsstyrelsen får en tydligare roll i samband med samråd och 
granskningsyttrandet över förslag till översikts- och detaljplan.

• Länsstyrelsen får en förstärkt roll i tillsynen.

Tillsynsvägledningen måste fungera så att kommunerna får adekvat 
hjälp för sina bedömningar. 

Hållbar användning av jordbruksmark

Skydd av jordbruksmark


