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Karlstad växer och vi måste göra plats 
för fler Karlstadsbor, men kommunens 
yta är begränsad. Vi behöver göra plats 
för 20 000–30 000 nya bostäder och 
betydande ytor för verksamhet fram till 
2050 och samtidigt bevara värdefull 
jordbruksmark. Eftersom marken är 
begränsad är det många intressen som 
konkurrerar om samma ytor. Därför ska 
översiktsplanen ta ställning för hur 
marken ska användas. Jordbruksmark är 
en resurs som är viktig för Karlstads och 
även Sveriges framtida utveckling.  
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INLEDNING 

Syftet 
För att kunna göra övergripande prioriteringar 
som möjliggör hållbart jordbruk är 
översiktsplanen ett viktigt verktyg. 
Översiktsplanen har nämligen en betydande 
roll i synnerhet vid avvägningar gällande 
värdefull jordbruksmark i förhållande till andra 
intressen och markanspråk. 

Syftet med detta PM är att på ett övergripande 
sätt redogöra för dagens läge avseende 
jordbruksmark. Målet är att belysa behov, 
utmaningar och olika intressen att ta hänsyn 
till vid den framtida markanvändningen. 

Innehåll 
Detta PM delas in i olika avsnitt: 

Avsnitt 1 introducerar frågans bakgrund och 

redogörelser för begreppet jordbruksmark samt 

relaterade mål och riktlinjer. 

Avsnitt 2 innehåller redogörelse och kartering för 

Karlstads kommuns jordbruksmark, i synnerhet 

vad gäller exploatering i förhållande till 

jämförelsekommuner. Dessutom förs en 

diskussion om grunder för exploatering. 

Avsnitt 3 behandlar andra kommuners planering 

för jordbruksmark, samt några ord om alternativa 

odlingsformer, Jordbruksverkets stödverktyg och 

slutligen förslag till förhållningssätt. 

 

 

Avgränsning 
Det finns mycket att säga om jordbruksmark i 

allmänhet, men detta PM riktar främst in sig på 

exploatering, då detta blivit ett allt större 

spörsmål som med fördel hanteras i 

översiktsplanen. Mindre hänsyn har tagits till 

exempelvis jordbruksmarksrelaterat friluftsliv och 

kulturmiljövärden, som kanske bäst behandlas 

som delar av sina respektive sakfrågor. 

Underlag 
Underlaget till PM är hämtat från myndigheter 
som Jordbruksverket, SCB och Länsstyrelserna 
samt i förekommande fall från andra 
kommuner och aktuell forskning. 

 

  

Jordbruksmark i Alsterdalen 
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JORDBRUKSMARKENS VÄRDEN
Jordbruksmark är en ändlig resurs i en värld av 
ökande behov. Den har stor betydelse både för 
kommunens och för landets framtida 
utveckling. Den behövs för att producera mat 
för vår växande befolkning, foder för våra djur 
och vidare utgör den arbetstillfällen, 
kulturhistoria och förutsättning för biologisk 
mångfald. Samtidigt ökar behovet av 
exploaterbar mark för bostäder och 
verksamheter, vilket kräver strategiska 
avvägningar mellan dessa olika intressen. För 
ett hållbart samhälle behöver långsiktig hänsyn 
tas till jordbruksmark i kommunal planering, 
utveckling och förvaltning. 

 

Befolkningen ökar i Karlstad, liksom den gör i 
världen i stort. Det innebär att fler människor 
behöver ha mat. Parallellt ökar konsumtionen 
av kött som en del av våra matvanor, vilket 
kräver än större arealer. Dessutom innebär 
växande städer som Karlstad ett större 
exploateringstryck på jordbruksmark, då 
bebyggelsen breder ut sig och det varje år 
behöver tas i anspråk mark för bostäder, 
anläggningar eller verksamheter. På 
landsbygden tenderar jordbruksmark i stället 
att växa igen, då fler vill bo i städerna och 
lönsamheten minskat. 

Städer har generellt växt fram i områden med 
omgivande slätter, där den bästa jorden för 
odling och produktion av mat ofta finns. Det är 
också i dessa områden som jordbruksmark 
exploateras som mest. Men det är värt att 

komma ihåg att god jordbruksmark är ett 
resultat av tusenåriga biologiska processer och 
arbete i generationer, vilket gör det till en 
värdefull och ändlig resurs. Att förändra 
marken genom exempelvis hårdgörning av ytor 
förstör dess potential för jordbruk för 
kommande generationer. Därför är det viktigt 
att den inte tas ur bruk i onödan. 

Jordbruksmark handlar dock inte endast om 
odling och produktion. Betesmarker och 
slåtterängar är exempel på jordbruksmarker 
som kan vara värda att bevara på grund av 
kulturhistoriska värden. Det är platser där 
generationer bott och arbetat och som kan 
påminna om en annan tid. Vissa inslag i 
landskapet som diken, åkerholmar eller 
stenmurar kan vidare vara av värde för naturen 
genom att exempelvis bidra till artrikedom. 
Jordbruksmark binder också koldioxid, buffrar 
vattenflöden och bidrar till ett öppet landskap. 

Konflikter om jordbruksmark har på senare år 
aktualiserats i takt med den globala 
utvecklingen. De utspelar sig även mellan 
kommuner och myndigheter. Frågan om vad 
som utgör rättfärdigad exploatering av 
jordbruksmark har blivit föremål för intresse 
och diskussion. Bland annat kan konflikten 
härledas till olika regelverk, där omtvistade 
begrepp som brukningsvärd jordbruksmark och 
väsentligt samhällsintresse har en betydande 
roll i den kommunala planeringen. 

Olika sätt att klassificera jordbruksmarkens 
kvalitet diskuteras. Det är nämligen betydande 
skillnad mellan olika typer av åkerjord. De 
innehåller olika mycket näring och lagrar olika 
mycket vatten, vilket skapar varierande 
produktionskapacitet. Jordbruksmarken har 
historiskt graderats i olika klasser baserat på 
avkastning, vilket använts exmpelvis för att 
planera ny bebyggelse. Samtidigt pågår en 
diskussion om vilka parametrar som är mest 
lämpade att inkludera i en mer modern 
klassificering, vilket har implikationer för vår 
framtida planering. 

”God jordbruksmark är en resurs att 

förvalta. Den kan inte skapas genom att 

blanda olika delar sand eller lera och mull, 

eller genom att man flyttar jord från en 

plats till en annan. En god odlingsjord 

utvecklas genom biologiska processer och 

genom ett långsiktigt arbete från de som 

brukar den.” 

- Jordbruksverket om jordbruksmark 
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BEGREPPET JORDBRUKSMARK
Jordmån kallas den övre delen av marken som 

innehåller den näring som växter behöver. 

Bildandet av den är ett förlopp som går att spåra 

ända till inlandsisen. I Sverige finns framför allt 

två olika typer av jordmån, där podsol är den 

vanligaste. Den andra kallas brunjord och det är 

denna mineralrika jord som människor började 

använda till bete och för plöjning och uppodling, 

vilket skapat den betes- och åkermark vi ser idag.  

Jordbruksmark bildades alltså i processer 

relaterade till klimat och geologi, där människan 

senare tagit vid och bearbetat jorden under lång 

tid. Mycket av den lämpliga jorden är som ett 

resultat i dag uppodlad. Att nyodla på annan 

mark är svårt och kostsamt i jämförelse. 

Definition 
Med detta som bakgrund har en viss definition av 

begreppet jordbruksmark skapats. 

Jordbruksmark är ett samlingsnamn som avser 

både åkermark och betesmark. Det utmärkande 

för åkermark är att den är lämplig att plöja, och 

att det är mark som används eller lämpligen kan 

användas för att odla livsmedel eller foder. 

Betesmark är däremot inte lämplig att plöja, och 

är mark som används eller lämpligen kan 

användas för bete. Huruvida mark är plöjbar eller 

inte blir särskilt viktigt när man ska få ekonomiskt 

stöd för den, då det är den avgörande faktorn i 

definitionen enligt Länsstyrelsen. 

Klassificering 
Som nämnt tidigare skiljer sig jordbruksmarker 

från varandra, och olika försök att gradera dem 

har gjorts. En översiktlig klassificering av all 

åkermark i Sverige gjordes år 1971 av dåvarande 

Kungliga Lantbruksstyrelsen. Syftet var att 

underlätta för långsiktiga ställningstaganden och 

avhjälpa konflikter mellan jordbruk och annan 

arealkrävande verksamhet. Åkermarken 

klassificerades efter en skala med tio klasser och 

utgångspunkten var ekonomiskt 

avkastningsvärde. Högre klassning innebar på 

denna skala högre avkastning. Den högre 

klassade åkermarken sågs som mer betydelsefull 

för landets jordbruksproduktion och därför kom 

den att anses som mer värdefull att bevara. Då 

klassificeringen var så översiktlig utvecklades de 

vidare av numer avvecklade regionala 

lantbruksnämnder, genom bland annat 

fältstudier och intervjuer, så att klassificeringen 

fick större noggrannhet. Skalan har fått kritik för 

att vara föråldrad och ensidig, varför arbete med 

en ny klassificering har inletts av Jordbruksverket, 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen med flera. 

I Karlstads kommun används fortfarande 

resultatet av en inventering som gjordes 1976 

med liknande system av klassificering, 

exempelvis i 2012 års översiktsplan. Där återfinns 

två klasser av jordbruksmark, där klass 1 avser 

den åkermark av väsentligt intresse som bör 

förbehållas jordbruket, och klass 2 med sämre 

produktionsförutsättningar. 

Som ekosystemtjänst 
En klassificering av jordbruksmark som endast tar 

hänsyn till avkastningsvärde riskerar att bli 

missvisande. Jordbruksmark förknippas framför 

allt med ekosystemtjänsten matproduktion, 

eftersom åkrar och betesmark till största del 

nyttjas för framställning av livsmedel. Men den är 

samtidigt också viktig för den biologiska 

mångfalden, där småbrutna och mer 

mosaikartade jordbrukslandskap är särskilt 

gynnsamma. Här erbjuds en mångfald av 

livsmiljöer, såsom bryn, diken, vägkanter, alléer 

och ängsmarker, där olika insekter, fåglar, växter 

och djur trivs. Ett varierat jordbrukslandskap med 

hög biologisk mångfald kan därför också vara 

viktigt för att säkerställa de reglerande 

ekosystemtjänsterna pollinering och 

skadedjursreglering, vilket i sin tur är en viktig 

funktion för ett mer resilient jordbruk. 

Jordbrukslandskapet är även viktigt för flera 

kulturella ekosystemtjänster och innehåller 

kulturhistoriska lämningar och landskapselement.
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AGENDA 2030 OCH GLOBALA MÅLEN 
Jordbruksmark kan knytas till flera av de globala målen. Mest relevant för detta PM är mål 2 och mål 

11, men även exempelvis mål 12 och mål 15 kan hänföras till jordbruksmark på olika sätt. 

 

 

Ingen hunger – Mål 2 
Målet handlar om att säkerställa tillgången av 

näringsrik mat genom att främja ett hållbart 

jordbruk. 

I Sverige är hunger inget dagligt existentiellt 

problem som det är i flera andra länder. Däremot 

är vår självförsörjningsgrad inte tillräcklig för att 

klara av stora kriser. Hållbart jordbruk är en 

långsiktig fråga som är av relevans även för 

Karlstad. 

 

Hållbara städer och samhällen – Mål 11 
Målet handlar om urban utveckling genom 

hållbar planering av bebyggelse. 

Fler människor väljer att bo i städer vilket i 

framtiden kan skapa större påfrestningar bland 

annat för ekosystem. Till följd av urbaniseringen 

växer jordbruksmark igen på landsbygden och i 

städerna exploateras en viss del varje år, vilket 

även gäller Karlstad. 
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NATIONELLA MÅL & RIKTLINJER

Svenska miljömålen  
De svenska miljömålen är beslutade av 

riksdagen. Ambitionen är att Sverige ska lösa 

sina miljöproblem nu och inte lämna över dem 

till kommande generationer, vilket brukar 

kallas generationsmålet. Sedan tillkommer ett 

antal mål, och de med relevans för 

jordbruksmark beskrivs nedan. 

Ett rikt odlingslandskap  
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens 

värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt 

som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Regeringen har fastställt tolv preciseringar av 

detta mål som handlar om1:    

• Åkermarkens egenskaper och processer 

• Jordbruksmarkens halt av föroreningar 

• Ekosystemtjänster  

• Variationsrikt odlingslandskap 

• Gynnsam bevarandestatus och genetisk 

variation  

• Växt- och husdjursgenetiska resurser 

• Hotade arter och naturmiljöer  

• Främmande arter och genotyper  

• Genetiskt modifierade organismer  

• Bevarade natur- och kulturmiljövärden  

• Kultur- och bebyggelsemiljöer 

• Friluftsliv

REGIONALA MÅL & RIKTLINJER

Miljööverenskommelser 
Värmlands kommuner har tillsammans med 
Länsstyrelsen tecknat miljööverenskommelser, 
för att stärka genomförandet av Värmlands 
regionala åtgärdsprogram för de svenska 
miljömålen, för klimat och energi samt 
handlingsplanen för klimatanpassning. 
Åtaganden inom fokusområdet ”Hållbart 
brukande av skog- och odlingslandskap” är 
bl.a. att kommunen ska skydda natur och att 
naturmiljöer ska restaureras. Under 
fokusområdet ”Minskad klimatpåverkan” finns 

åtgärden klimatsmart mat, med fokus på 
närproducerade, hållbara måltider med större 
andel vegetabilier. 

Värmlandsstrategin 
I gällande Värmlandsstrategi lyfts småskalig 
livsmedelsproduktion som en bransch med 
stor potential för framtiden. Samtidigt 
framhålls vikten av tekniska förbättringar och 
utveckling i livsmedelsproduktion. I arbetet 
med den kommande Värmlandsstrategin 
betraktas jordbruk med flera andra branscher 
som bas för näringslivet.

KOMMUNALA MÅL & RIKTLINJER

Strategisk plan 
I strategisk plan under målområdet En 
miljösmart kommun finns det övergripande 
målet Den biologiska mångfalden ska värnas 
och naturens värde för friluftslivet ska 
utvecklas:  

Sveriges mångfald av växter och djur lever i en 
mosaik av olika miljöer, från odlad mark, 
skogar och fjäll till våtmarker, vattendrag, sjöar 
och hav. Många arter och naturtyper utvecklas 

 
1 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett-rikt-
odlingslandskap/Precisering-av-Ett-rikt-odlingslandskap/ 

negativt och riskerar att försvinna på sikt. Att 
lyckas behålla en biologisk mångfald är 
avgörande för att ekosystem ska fungera.  

Utan många olika arter med skilda funktioner 
är risken stor att nyttjandet av naturresurser, 
klimatförändringar och annan påverkan skadar 
ekosystemen. Vår rika och varierade natur är 
en källa för friluftsliv och rekreation, och har 
därigenom stor betydelse för folkhälsan.

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett-rikt-odlingslandskap/Precisering-av-Ett-rikt-odlingslandskap/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett-rikt-odlingslandskap/Precisering-av-Ett-rikt-odlingslandskap/
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JORDBRUKSMARK I RIKET OCH I KARLSTAD

 

 

 

 

 

Jordbruksmark utgör en mindre del av rikets 
mark – tillsammans uppgår marktyperna 
åkermark och betesmark till 7 % av den totala 
markytan. I jämförelse täcks rikets mark av 62 
% skogsmark, medan bebyggd mark och 
tillhörande mark utgör 3 %. På lång sikt blir 
andelen jordbruksmark mindre nationellt, då 
den tas ur bruk eller exploateras.  

I Karlstad består 15 % av markytan av 
jordbruksmark, där åkermark uppgår till 14 % 
och betesmark till 1 %. Karlstads kommuns 
andel jordbruksmark är större än i riket som 
helhet. Historiskt minskade Karlstads kommuns 
totala areal jordbruksmark med ca 7 % mellan 
1981–2015 (se diagram till höger). I jämförelse 
med andra kommuner är detta inte särskilt 
anmärkningsvärt--ett fåtal såsom Linköping (6 
%), Gävle (5 %) och Kalmar (4 %) har något 
mindre bortfall, medan andra såsom Sundsvall 
(29 %) och Luleå (29 %) har avsevärt större.  

Generellt sett skedde de allra största bortfallen 
av jordbruksmark i tiden innan 1981, och 
sedan dess har minskningen avtagit betydligt. 
Det är dock fortfarande fråga om en 
kontinuerlig utveckling som behöver ses över 
inför framtiden. 
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Jordbruksmark närmast Karlstads 

tätort är enligt tidigare inventering 

av lägre kvalitet. 

Längre ut finner vi större, 

sammanhängande 

jordbrukslandskap av högre kvalitet. 

Denna karta bygger på data från en 
inventering gjord av Länsstyrelsen med 
underlag från dåvarande lantbruksnämnden. 
Jordbruksmarken delades in i två klasser, där 
klass 1 avser den bästa jordbruksmarken som i 
största möjliga utsträckning bör förbehållas 
jordbruket. Klass 2 avser jordbruksmark som 
är av intresse för jordbruket, men med sämre 
produktionsförutsättningar. 

 

Klassificeringen gjordes på 70-talet och 
bedömdes av Länsstyrelsen som 
aktuell senast år 1996. På senare år 
har synen på dessa översiktliga 
klassificeringssystem skiftat och i dag 
avråder exempelvis Länsstyrelsen från 
att förlita sig på dem. 
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Mycket av kommunens betesmark 

återfinns kring Väse. 

Denna karta visar en mer detaljrik redovisning av 
jordbruksmark utan någon klassning. Underlaget 
är hämtat från Jordbruksverkets blockdatabas, 
där jordbruksmarken är indelad i så kallade 
jordbruksblock. Dessa block är sammanhängande 
områden av jordbruksmark ofta avgränsade av 
vägar, skog eller diken. 

 

Jordbruksverket använder blockdatabasen för att ge 

olika stöd till lantbrukare, t.ex. genom kontroll av 

arealuppgifter i ansökningar. Datamängden uppges 

inte innehålla all jordbruksmark i riket, utan bara de 

delar som lantbrukare någon gång sökt stöd för. Den är 

dock mer noggrann och utförligare än den översiktliga 

inventeringen på föregående karta, och har använts i 

inventeringar av bl.a. Uddevalla kommun.  
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Sydvästra Karlstad 

Hultsberg-Henstad 

Hagalund-Gustavsberg 

Våxnäs-Sandbäcken 

Zakrisdal-Bellevue-Bergvik 

Romstad-Strand 

Gruvlyckan 

Sommarro-Marieberg 



11 
 

 

Nordvästra Karlstad 

Råtorp-Älvåker 

Skåre 

Färjestad 
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Nordöstra Karlstad 

Kronoparken 

Stockfallet 

Alster 

Steffensminne 
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Vålberg & Edsvalla 
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Molkom 
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Skattkärr 
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Väse 
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Vallargärdet 
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KARLSTAD I VÄRMLAND 
I Värmland finns en variation av olika 
landskapstyper. De mer sydliga delarna i 
länet och områdena närmast de större 
sjöarna utgörs i stor utsträckning av 
jordbrukslandskap. Ett sammanhängande 
jordbrukslandskap kan ses i områdena 
närmast Vänern och Frykensjöarna. 
Karlstads tätort omges, förutom av skog och 
vatten, av öppna och uppodlade slätter. 

I jämförelse med resten av Värmland är 
Karlstads kommuns yta av jordbruksmark 
stor, både som andel av den totala 
markytan och i reella tal. Karlstads 
kommuns 15 % jordbruksmark kaövern 
exempelvis jämföras med övriga kommuner 
i Karlstad Business Region: Hammarö (1 %), 
Forshaga (7 %), Grums (10 %) och Kil (18 %). 
Sett till yta i hektar så är Karlstads kommuns 
jordbruksmark störst. 

Andra värmländska kommuner har generellt 
en mindre andel jordbruksmark, där 
exempelvis Torsby (1 %), Arvika (4 %), 
Sunne (8 %), Säffle (8 %) och Kristinehamn 
(9 %) kan nämnas. Som kartan indikerar 
finns stora arealer jordbruksmark i Säffle 
kommun längs Vänerns nordvästra kust, där 
de uppgår till ca 20 000 hektar, vilket kan 
jämföras med Karlstads kommuns 23 000 
hektar.

Bild ovan: Marktyper utifrån nationella marktäckesdata (NMD) i 
Värmland och Karlstads kommun (grönt = skog, gult = 
jordbruksmark). Karta är sammansatt av 1 km x 1 km stora 
rutor, där varje ruta visar det dominerande marktäcket i 
området. (dvs områden som utgör 40 % skog och 60 % 
jordbruksmark inom 1 km2 kommer redovisas som 
jordbruksmark eftersom det är det dominerade marktäcket).  

Bilden visar att de mer sydliga delarna av länet närmast 
sjöarna, där Karlstad ingår, i stora delar utgörs av ett 
sammanhängande jordbrukslandskap. 

Bild vänster: Jordbruksverkets blockdatabas över jordbruksmark 
i Värmland, uppdelat på åkermark i grönt respektive betesmark 
i rosa. Observera att bilden endast är för illustrativa syften 
varför proportionerna på fälten är överdrivna för läsbarhetens 
skull. 
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VAD ANVÄNDS ÅKERMARKEN TILL? 

Per region 
Värmlands åkermark används i huvudsak för att 

odla vall- och grönfoderväxter, vilka främst 

används som foder till djur, samt spannmål. En 

betydande andel ligger också i träda, det vill säga 

att den ligger i vila och inte används för 

produktion av jordbruksprodukter. En mindre del 

av åkermarken används för kategorin övriga 

grödor samt raps och rybs. Skillnader mellan 

regioner är förhållandevis stora. I Skåne odlas 

exempelvis mycket mer raps, rybs (närbesläktat 

till raps) och sockerbetor än någon annanstans, 

och i Härjedalen är det nästan uteslutande vall- 

och grönfoderväxter som produceras. Värmland 

utmärker sig inte nämnvärt i jämförelse med 

andra regioner (se Jordbruksverkets diagram 

nedan).
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I Karlstads kommun 
Även inom Karlstads kommun (se diagram och 

tabell nedan) är det största användningsområdet 

för jordbruksmark sådant som syftar till utfodring 

av djur. Det inkluderar posterna slåtter- och 

betesvall, vall för fröskörd samt grönfoderväxter 

vilka tillsammans utgör drygt häften av all 

användning av jordbruksmarken. Därefter odlas 

på ca 40% av all jordbruksmark olika sorters 

spannmål, varav det vanligaste är havre. En 

väsentlig del av all jordbruksmark i kommunen 

ligger även i träda. Jämförelsevis används långt 

mindre arealer för baljväxter såsom ärtor, samt 

även för exempelvis raps, potatis, och majs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda Hektar 

Vall- och grönfoderväxter 10 999 
Spannmål 8461 

Baljväxter 371 

Raps 166 

Andra växtslag 115 

Matpotatis 79 

Majs 60 
Trädgårdsväxter 34 

Energiskog 12 

Ospecificerad åkermark 80 

Träda 1387 

Åkermarkens användning i Karlstads kommun 2019 (Jordbruksverket) 

 

Åkermarkens användning i Karlstads kommun 
2019 (Jordbruksverket)

Vall- och grönfoderväxter

Spannmål

Baljväxter

Raps

Andra växtslag

Matpotatis

Majs

Trädgårdsväxter

Energiskog

Ospecificerad åkermark

Träda



21 
 

NATIONELL JÄMFÖRELSE – EXPLOATERING

Exploatering av jordbruksmark 
Med exploatering avses bebyggelse av 

jordbruksmark som gör att den inte går att odla 

på. Varje år tas i landet en viss andel av 

jordbruksmarken i anspråk av olika anledningar. 

Det främsta skälet är bostadsbyggande, men 

även konstruktion av infrastruktur kan vara en 

anledning. Gemensamt för dessa är att man 

inledningsvis ofta tar bort matjorden och hårdgör 

ytan, vilket gör marken i stort sett permanent 

obrukbar för livsmedelsproduktion. Detta kallas 

även soil sealing och är enligt EU-kommissionen 

en av de ledande orsakerna till jorddegradering 

inom EU. 

Det är dock en relativt liten del av den totala 

minskningen av jordbruksmark som sker till följd 

av exploatering. Den största anledningen är att 

jordbruksmark läggs ner eller växer igen. 

Däremot utgör en sådan förändring inte ett 

hinder för att marken på nytt ska kunna tas i bruk 

för odling. En stor bidragande orsak till att 

jordbruksmark växer igen är att 

lantbrukarföretagen blir allt färre och att det inte 

finns något intresse för att bruka vissa marker, till 

exempel på grund av lägre lönsamhet. 

Exploateringsgraden används av Jordbruksverket 

som en indikator på hur väl processen med det 

nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap 

fortskrider. 

Exploatering av jordbruksmark – Riket 
Den nationella trenden är långsam minskning av 

den totala jordbruksmarken, särskilt i norra och 

södra Sverige. Från år 2011 till år 2015 minskade 

arealen med 30 000 hektar nationellt. Den del 

som berodde på exploatering under denna 

period uppgick till 2 916 hektar jordbruksmark, 

eller ca 10 %. Resten kan tillskrivas mark som 

tagits ur bruk och exempelvis växt igen. För 

jämförelse var motsvarande siffra 3 014 hektar 

mellan åren 2006–2010.  

Exploatering av jordbruksmark – Län 
Den största andelen av den totala exploateringen 

skedde i Skåne län, där mycket av den 

värdefullaste jordbruksmarken finns. Därefter 

följer Västra Götaland, Östergötland och Hallands 

län. Värmlands län har en förhållandevis låg 

exploatering jämfört med övriga län. Under 

perioden 2011–2015 exploaterades 38 hektar, 

vilket placerar Värmlands län på 16:e plats i riket 

jämfört med övriga län. Den främsta anledningen 

är bostadsbyggande, och oftast är det fråga om 

flerbostadshus. 

 

Hektar exploaterad jordbruksmark per län (Jordbruksverket) 
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Exploatering av jordbruksmark – Karlstad 
Mellan åren 2011–2015 exploaterades 26,6 

hektar jordbruksmark i Karlstads kommun, varav 

4,2 hektar bestod av åkermark och resterande 

22,4 hektar av betesmark. För jämförelse så 

exploaterades 18 hektar jordbruksmark under 

perioden 2006–2010. 

Jämförelsekommuner 
De valda jämförelsekommunerna är samma som 

används i målanalyserna för Karlstads strategiska 

plan - Linköping, Örebro, Sundsvall, Jönköping, 

Gävle, Växjö, Kalmar och Luleå. 

Jämfört med dessa har Karlstad en genomsnittlig 

mängd jordbruksmark. Linköping och Örebros 

kommuner har exempelvis både betydligt högre 

andel och större areal av jordbruksmark, men 

flertalet kommuner placerar även under Karlstad 

i dessa avseenden. 

Vad gäller exploatering placerar Karlstad även 

där i mitten av jämförelsekommunerna. 

Linköping utmärker sig med hög exploatering 

medan Gävle har låga siffror, vilket kan bero på 

skilda förutsättningar i fördelningen av 

jordbruksmark. Jönköping har arealer av 

jordbruksmark som är jämförbara med Karlstads 

kommun, dock betydligt högre exploatering. 

Växjö har något mindre arealer men i stort sett 

lika hög exploatering som Karlstad. Karlstad kan i 

denna jämförelse sägas hushålla relativt väl med 

jordbruksmarken. 
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GRUNDER FÖR EXPLOATERING
När kommuner upprättar planer uppstår ofta 

konflikt mellan olika intressen och i tolkningen av 

regelverk. Regelverket kring exploatering av 

jordbruksmark har på senare år beskrivits av 

Jordbruksverket och Länsstyrelserna som 

otillräckligt för att på ett tillfredsställande sätt 

bevara jordbruksmark. Tillsyn av hushållningen 

med jordbruksmark faller inte på någon särskild 

myndighet till skillnad från exempelvis 

riksintressen, utan ansvaret för bedömningen 

ligger på kommunerna. Det finns några 

bestämmelser av särskild relevans för just 

exploatering av jordbruksmark. 

Lagstiftning 

Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen syftar till hållbar 

samhällsutveckling med tyngdpunkt på 

långsiktiga behov. Det är 2 kap 2 § i plan- och 

bygglagen som reglerar att bestämmelserna i 3 

kap 4 § miljöbalken (MB 3:4) ska tillämpas vid 

planläggning och beslut av kommunens 

markanvändning. 

Miljöbalken 

Miljöbalken syftar till hälsosam och god miljö för 

kommande generationer genom bland annat 

skyddande av natur- och kulturmiljöer, biologisk 

mångfald och långsiktig hushållning av mark och 

vatten. De bestämmelser som kan hänföras 

direkt till jordbruk finns i MB 3:4.  

 

Begreppen brukningsvärd jordbruksmark och 

väsentliga samhällsintressen är avgörande i 

sammanhanget och har varit föremål för viss 

diskussion. Även formuleringen annan mark har 

betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark 
Avgörande för ianspråktagande av jordbruksmark 

är frågan om det rör sig om brukningsvärd 

jordbruksmark. Begreppet har varit uppe för 

tolkning i vissa avgöranden i domstol. I ett 

förarbete till naturresurslagen, som är 

miljöbalkens föregångare, anges att ”med 

brukningsvärd jordbruksmark avses mark som 

med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 

förutsättningar är lämpad för 

jordbruksproduktion.” 

En utgångspunkt för att jordbruksmark ska sägas 

vara brukningsvärd är att den någon gång 

brukats. Mark som tagits ur bruk (till exempel på 

grund av ekonomiska skäl) kan eventuellt 

fortfarande vara att anse som brukningsvärd, 

vilket fastslagits av Miljööverdomstolen. Enligt 

Jordbruksverket är produktionsvärden, 

naturvärden, sociala värden och bevarande av 

landskapskaraktär exempel på faktorer som 

skulle kunna göra jordbruksmark brukningsvärd. I 

de avgöranden som finns där det råder osäkerhet 

blir det ofta fråga till exempel om hur marken 

använts historiskt. 

I princip kan det sägas att all jordbruksmark inom 

kommunen som redovisas i blockdatabasen är 

brukningsvärd i någon mån, och att det i annat 

fall är fråga om undantag. 

Väsentligt samhällsintresse 
Bostadsförsörjning är sedan 2014 utpekat som 

ett allmänt intresse enligt Plan- och bygglagen 2 

kap 3§, och ska särskilt grundas på demografisk 

utveckling, av efterfrågan på bostäder, 

bostadsbehovet för särskilda grupper och 

marknadsförutsättningar. Även verksamheter 

och infrastrukturprojekt räknas vanligen till 

väsentliga samhällsintressen. Kommuner kan 

”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”. 

- 3 kap 4 § miljöbalken 
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dock själva definiera och föra resonemang om 

vad som utgör ett väsentligt samhällsintresse i 

planeringen, utifrån sina egna förutsättningar. 

I Karlstads kommuns fall är det motiverat att ta 

viss tätortsnära jordbruksmark i anspråk för att 

undvika att bebyggelsen sprids allt längre från 

befintliga tätortsgränser, vilket skulle ge negativa 

konsekvenser för möjligheterna att minska 

Karlstads samlade klimatpåverkan, och nå ett 

miljömässigt och ekonomiskt hållbart byggande. 

Ett samlat byggande främjar en omställning till 

mer hållbara sätt att färdas och förbättrar också 

förutsättningarna för utbyggnaden av 

miljövänliga energisystem, vatten och avlopp 

samt annan infrastruktur. En samlad bebyggelse 

förbättrar också möjligheterna att bevara andra 

allmänna intressen, som till exempel områden 

för naturskydd och friluftsliv samt minimerar de 

kommunala kostnaderna för mjuk infrastruktur 

som skolskjutsar, hemtjänst, service med mera. 

Kommunens förhållningssätt kring en klimat- och 

miljövänlig utbyggnadsstruktur för exploatering 

av bland annat bostäder anses utgöra ett 

väsentligt samhällsintresse. 

Annan mark 
Ett annat krav i bestämmelserna är att 

kommuner ska visa varför behovet för 

exploateringen inte kan tillgodoses 

tillfredsställande på annan mark. Det innebär att 

kommunen ska föra resonemang om tänkbara 

alternativa lokaliseringar och visa varför de ej är 

lämpliga. Det kan exempelvis röra sig om att det 

inte är ekonomiskt rimligt, så väl som tekniskt 

och funktionellt lämpligt. Med utgångspunkt i 

översiktsplanens strategiska och övergripande 

nivå bör också avvägningar och prioriteringar 

mellan olika intressen tillämpas på motsvarande 

skala. Prioriteringen mellan olika 

bevarandevärden kan därför göras på en 

strategisk och översiktlig nivå med hjälp av 

tillgängliga planeringsunderlag, exempelvis 

fastighetskartan och blockdatabasen, samt även i 

viss mån den gamla klassificeringen. 
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ANDRA KOMMUNERS ÖVERSIKTSPLANERING
Med tanke på den komplexa situationen kring 

jordbruksmark och exploatering är det värt att 

undersöka hur andra kommuner närmat sig 

frågan och vilka övergripande avvägningar och 

strategier som det mynnat ut i. 

Trelleborg 
Trelleborgs kommuns översiktsplan för 2028 

antogs år 2018 och är relevant att titta närmare 

på, då 82 % av kommunens yta består 

jordbruksmark vilket är den högsta andelen i 

riket. Huvuddelen av jordbruksmarken utgörs 

vidare av de högsta klasserna 8–10 enligt den 

gamla klassificeringen. Jordbruket i kommunen är 

”fokuserat på växtodling, framför allt av 

spannmål som vete och korn, sockerbetor och 

rapsodling” vilket generellt kräver stora 

sammanhängande åkerarealer. 

Förhållningssätt 
Trelleborgs syn på jordbruksmark kan 

sammanfattas med följande: 

”När jordbruksmark tas i anspråk kan det 

innebära minskade arealer för jordbruket totalt, 

mindre åkrar som är svårare att bruka rationellt, 

skyddsavstånd till bebyggelse och fragmentering 

av markerna. Jordbruksmarken är viktig även som 

yta för översvämning, dagvattenhantering, 

infiltration, biologisk mångfald, vilket kan 

påverkas negativt.” 

I översiktsplanen framhålls senare vikten av att 

bevara jordbruksmark samtidigt som man öppnar 

upp för en viss kontrollerad exploatering: 

”Trelleborgs kommun är mån om att verka för en 

levande landsbygd samtidigt som det är av stor 

vikt att bevara den goda jordbruksmarken. 

Trelleborgs kommun har därför arbetat fram 

riktlinjer för att tydliggöra hur kommunen vill att 

bebyggelseutvecklingen på landsbygden ska ske. 

[…] I första hand ska ny bostadsbebyggelse 

tillkomma i anslutning till befintliga byar och 

endast i undantagsfall mellan byarna. Förutom 

att jordbruksmarken bevaras handlar det här om 

att nyttja de befintliga strukturer som redan finns 

[…]” 

Framtida utveckling 
Planförslagets riktning innebär en relativt 

konservativ utveckling: 

”En del jordbruksmark i anslutning till 

utvecklingsorterna tas i anspråk för bebyggelse, 

men samtidigt skyddas stora delar av marken 

genom att utvecklingen fokuseras till vissa orter. 

Utbyggnad på landsbygden sker restriktivt och 

jordbruksproduktionens långsiktiga intressen 

prioriteras.” 

Den största delen av den kommande 

befolkningsökningen i Trelleborg väntas ske i 

Trelleborgs tätort. Koncentrationen av ökningen 

beskrivs som positiv för bevarandet av 

jordbruksmarken. Totalt beräknas att ca 37 

hektar tas i anspråk för ny bebyggelse under 

planperioden, vilket är ca 0,11 % av kommunens 

totala åkerareal. 

Motiv för exploatering 
När det gäller grunder för eventuell exploatering 

har Trelleborgs kommun följande att säga: 

”Motiv för att jordbruksmarken behöver tas i 

anspråk är oftast att orterna behöver 

kompletteras med ny bebyggelse för att öka 

underlag för befintlig eller ny service, tillföra fler 

boendeformer för större variation. Detta är 

viktigt för att möjliggöra kvarboende i orterna vid 

förändrade livsförhållanden, få en mer blandad 

befolkningssammansättning och underlätta att 

kunna sköta sitt vardagsliv nära hemmet.” 

Åtgärder 
Några konkreta förslag till åtgärder som syftar till 

att facilitera jordbruksmarkens bevarande 

föreslås till sist: 

1. ”Areal jordbruksmark som tas i anspråk 

redovisas i samband med 

detaljplaneläggning, de betydande 

värden som motiverar utbyggnaden 

redovisas samt en yteffektiv utbyggnad 

prioriteras.  
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2. När jordbruksmark tas i anspråk ska det 

göras på ett sådant sätt att ökad 

fragmentering undviks.  

3. Där det är möjligt prioriteras förtätning 

och omvandling i redan ianspråktagna 

områden framför ianspråktagande av 

nya områden.  

4. Vid efterföljande prioriteringar av 

utbyggnadsområden ska 

hänsynstagande till jordbruksmarkens 

värden vara en viktig aspekt. 

5. Översiktsplanens riktlinjer för 

bebyggelse ska följas upp och tillämpas 

vid bygglov/förhandsbesked på 

landsbygden. Risk för spridd bebyggelse 

och fragmentering av landskapet kan 

annars kvarstå.” 

Linköping 
Linköping är den kommun som har högst andel 

och flest hektar jordbruksmark av Karlstads åtta 

jämförelsekommuner, vilket gör den relevant att 

studera närmare. Linköpings gällande 

översiktsplan antogs år 2010 och blickar fram 

mot år 2030. Planen är uppdelad i olika delar, 

och jordbruksmark berörs främst i anknytning till 

landsbygd och småorter, och i mindre 

utsträckning i förhållande till stadens expansion. 

Förhållningssätt 
Linköpings kommun anger en inriktning för 

jordbruksmark på landsbygden som går ut på att 

den ska bevaras i så hög grad som möjligt: 

”Byggnation på åkermark ska undvikas så långt 

detta är möjligt. Andra alternativ ska redovisas.” 

Och vidare: 

”Enligt miljöbalkens 3 kap 4§ är jordbruk en 

näring av nationell betydelse. I Linköpings 

kommun är jordbruk en särskilt viktig näring 

eftersom jorden på slätten är bland de bördigaste 

i Sverige.” 

När det gäller stadens utveckling anges följande: 

”Linköpings stad är belägen i östra delen av 

Östergötlands slättlandskap, där jordarna tillhör 

landets bördigaste. Här bedrivs intensiv 

spannmålsproduktion samt djur- och 

kombinationsföretag. Under de senaste 

decennierna har mycket stora arealer jungfrulig 

mark tagits i anspråk för Linköpings utbyggnad 

varav en väsentlig del på jordbruksmark” 

Linköpings kommun noterar även det som sagts 

tidigare i detta PM: 

”Det bör framhållas att det förhållandet att 

jordbruket inte har status av riksintresse innebär 

att planeringsansvaret för hushållandet med 

jordbruksmarken ligger hos kommunerna och att 

ingen central myndighet bevakar vilken 

jordbruksmark som skyddas mot exploatering.” 

Motiv för exploatering 
Kommunens syn förefaller således restriktiv men 

samtidigt medger den viss exploatering. Här 

förklaras exploatering på landsbygden: 

”I den växande kommunen Linköping, där man 

planerar för landsbygdsutveckling i småorter i en 

hållbar ortsstruktur, kan ett ianspråktagande av 

mindre arealer jordbruksmark - av 

hållbarhetsskäl - väga tyngre än ett bevarande av 

jordbruksmarken. Att komplettera småorterna i 

strukturellt goda lägen är således att tillgodose 

väsentliga samhällsintressen.” 

För varje specifik småort anges vissa förslag till 

områden för bostadsbyggande och den 

återkommande formuleringen är: 

”Att jordbruksmark tas i anspråk motiveras av de 

sammanhang som kan stärkas, alternativt 

skapas, på orten.” 

Exploatering av jordbruksmark i förmån för 

stadens utveckling motiveras sedan på följande 

sätt: 

”De allmänna intressen som kan åberopas som 

stöd för ett ianspråktagande kan vara t ex 

behovet av mark för bostäder, verksamheter och 

rekreation, att skapa väl fungerande och 

lämpliga tekniska försörjningssystem samt 

ambitionen att skapa ett ändamålsenlig och 

långsiktigt hållbar bebyggelse, kommunikationer 

och grönstruktur.” 

Åtgärder 
För stadens framtida expansion anges att ”en av 

huvudstrategierna i ÖP staden är att det framtida 
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Linköping ska bli en rundare, tätare och mer 

sammanhållen stad, vilket innebär att en fortsatt 

utbyggnad av staden på brukningsvärd 

jordbruksmark begränsas.” 

Jönköping 
Även Jönköping är en av Karlstads 

jämförelsekommuner, och hade av dem högst 

andel exploaterad jordbruksmark mellan åren 

2011–2015. Deras gällande översiktsplan antogs 

2016. 

Förhållningssätt 
Jönköpings kommun medger jordbruksmarkens 

betydande värden: 

”Jordbruk är jämte skogsbruk och fiske den 

viktigaste areella näringsgrenen. […] [Det] står 

för både lokal produktion av mat och råvaror 

samt för ekosystemtjänster. Intresset för mat och 

matens ursprung är stort. Ett samhälle med en 

lokal matförsörjning är också långsiktigt mer 

robust. Det är också angeläget att hålla 

landskapet öppet varpå småskaligt jordbruk och 

befintliga äng- och hagmarker ska främjas.” 

Från detta synsätt formulerar Jönköping 

viljeriktningen att kommunen ska vara restriktiv 

mot exploatering av jordbruksmark och inriktad 

på förtätning. Men i likhet med tidigare exempel 

öppnas upp för undantag: 

”Kommunens ambition är att i första hand 

förtäta och omvandla redan ianspråktagen mark 

och att vara varsam till att anlägga ny 

bebyggelse på rekreationsområden eller skogs- 

och jordbruksmark. Mark med dessa 

användningsområden kan aldrig återfå sin 

användning om dessa exploateras, detta är 

viktigt att beakta i planeringen, där det 

samhälleliga behovet av att utveckla tätorterna 

bedöms högre måste undantag kunna 

möjliggöras.” 

Jönköpings kommun försöker även relatera 

frågan till rådande miljömål: 

”Översiktsplanen innebär att en viss andel 

jordbruksmark kommer att tas i anspråk för 

exploatering. Det är svårt att undvika, då det är 

jordbruksmark som tar vid där stadsområdet 

Jönköping - Huskvarna slutar. 

Höghastighetsbanorna och ny väg Torsvik - 

Hyltena till Tenhult - Bogla kommer att ta delar 

av jordbruksmark i anspråk. En förutsättning för 

ett rikt odlingslandskap är att marker brukas. 

Splittring av jordbruksmark kan göra att det 

uppstår svårbrukade områden som tillsammans 

med en minskning av åkerarealen kan få negativa 

effekter på jordbruket. Översiktsplanen bedöms 

därför till viss del motverka miljömålet.” 

Motiv för exploatering 
Jönköping pekar på formuleringen i 3 kap 4§ 

miljöbalken angående exploatering av 

brukningsvärd jordbruksmark för väsentligt 

samhällsintresse, men definierar inte specifikt 

vad som skulle kunna utgöra ett sådant intresse. 

Det närmaste är Jönköpings motivering som gör 

gällande att undantag måste kunna möjliggöras 

för att tillgodose ett samhälleligt behov av att 

utveckla tätorterna. 

Åtgärder 
Till sist mynnar det ut i att man föreslår en ny 

inventering av kommunens jordbruksmark: 

”Kommunen ska göra en utredning över samt 

värdering av kommunens jordbruksmark inklusive 

dess ekosystemtjänster senast 2017. Den ska 

ligga till grund för bedömningar av 

nyexploatering av markområden. Arbetet kan 

göras via ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, 

en TÖP eller genom ett motsvarande översiktligt 

planeringsunderlag.” 

Det är med andra ord fråga om att skapa 

underlag för en ny klassificering av den befintliga 

jordbruksmarken, som kan möjliggöra 

prioriteringar kring var exploatering lämpligen 

kan ske. 
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MOT EN NY KLASSIFICERING? 
Med anledning av att den klassificering som 

används nationellt härstammar från 1970-talet 

har Jordbruksverket tillsammans med andra 

aktörer (såsom Boverket, Naturvårdsverket, 

Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och 

Sveriges geologiska undersökning) startat upp ett 

utvecklingsarbete rörande en metod för 

klassificering av jordbruksmark. 

I stället för att ha en statisk karta som tidigare 

med de olika åkermarkerna klassade enligt 1–10 

planerade man att utveckla en metod som skulle 

gå att använda både på lokal och regional nivå. 

Projektledaren uppgav att det var en ambition 

att producera en ny färdig klassificering från 

början, men att man snart insåg att frågan var för 

komplex och föränderlig för att man skulle kunna 

ta fram ett allmängiltigt material för hela riket. 

Projektet kommer mynna ut i utpekande av ett 

antal planeringsunderlag att ta hänsyn till, så att 

varje kommun kan göra en egen bedömning av 

sin jordbruksmark. Det kan röra sig om fler 

faktorer än enbart skördestatistik som tidigare, 

till exempel genom att ta i beaktning 

jordbruksmarkens arrondering, 

dräneringsförhållanden, jordart och liknande, 

men inget definitivt svar kunde ges i detta läge. 

Uddevallas inventering 
Uddevalla kommun gav Hushållningssällskapet 

Västra i uppdrag att göra en ny inventering av 

kommunens jordbruksmark år 2019. Denna 

inventering kan fungera som ett exempel på vad 

som kan tas i beaktning vid en bedömning av 

jordbruksmark. 

I rapporten uppges att man använt sig av 

Jordbruksverkets blockdatabas, då så gott som all 

jordbruksmark i Uddevalla är registrerad där. 

Uddevallas jordbruksmark delades in i tre klasser:  

• Klass I - normala brukningsvärden 

• Klass II - höga brukningsvärden 

• Klass III - mycket höga brukningsvärden 

För åkermark bygger klasserna på fyra 

underliggande delar som speglar hur rationella 

blocken är att bedriva jordbruk på: 

• Fältets storlek 

• Flikighet 

• Skördeområde 

• Arrondering 

Utifrån dessa faktorer gess poäng till olika åkrar 

utifrån ett system, som sedan räknas samman 

och ger upphov till den slutgiltiga klassningen. 

Storlek 
Större åkrar är lättare att bruka rationellt, då det 

exempelvis innebär färre dubbelkörningar, 

kortare transporter per hektar brukad mark och 

effektivare utnyttjande av resurser. Dessutom 

blir det en mindre andel av fältet som drabbas av 

skuggning av skog eller inväxning av ogräs från 

fältets kanter, samt som blir vändteg där 

maskinerna vänder och packar jorden vilket 

påverkar dess avkastning. Av sådana anledningar 

läggs mindre fält ner inom jordbruket, medan 

större används desto mer.  

Flikighet 
Flikighet avser fältets form och hur stor andel av 

fältets areal som är kanter. Mindre flikiga fält är 

mer rationella att bruka, då det förenklar 

körningen på fältet. 

Skördeområde 
Skördestatistiken i riket är indelad i olika 

skördeområden för vilka normskördar beräknas 

årligen. I Uddevalla kommun finns två 

skördeområden och normskörden skiljer sig åt 

mellan dem. I bedömningen tas därför hänsyn till 

vilket skördeområde blocket ligger i, där högre 

normskörd antyder ett högre brukningsvärde. 

Arrondering 
Arrondering avser hur väl lokaliserat ett fält är i 

förhållande till annan jordbruksmark. En 

välarronderad gård har till exempel många fält 

som ligger nära varandra, vilket minskar ställtider 

och transportkostnader.
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STÖDVERKTYG 
Jordbruksverket har publicerat ett stödverktyg 

för den kommunala planeringen rörande 

jordbruksmark2. En lista på 23 punkter har 

sammanställts med relevanta faktorer att arbeta 

med för bevarande av dess olika värden: 

1. Diskutera MB 3:4 

2. Definition av brukningsvärd jordbruksmark 

3. Definition av väsentliga samhällsintressen 

4. Inventera annan mark 

5. Diskutera generationsmålet 

6. Diskutera miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” 

7. Diskutera 12 preciseringar av ”Ett rikt 

odlingslandskap” 

8. Diskutera andra miljökvalitetsmål 

9. Genomför avvägning 

10. Diskutera kvaliteten på jordbruksmarken 

11. Diskutera omvandling av jordbruksmark 

12. Beskriv konsekvenserna av förlust av 

jordbruksmark 

13. Diskutera motiv för exploatering 

14. Diskutera stadsutbredning och förtätning 

15. Presentera faktiska siffror vid omvandling av 

jordbruksmark 

16. Diskutera jordbrukets roll för en hållbar 

utveckling 

17. Utgå från ett nationellt perspektiv 

18. Diskutera värdet av den svenska 

jordbruksmarken i ett globalt sammanhang 

19. Diskutera klimatförändringar 

20. Diskutera en tryggad livsmedelsförsörjning 

21. Diskutera transporter av mat 

22. Diskutera ett ökat värde på jordbruksmark 

23. Arbeta utifrån ett långsiktigt perspektiv 

Förutom denna lista har olika tabeller tagits fram 

som kan fungera som hjälpmedel i planeringen, 

några av vilka visas nedan. Dessa kan vara 

användbara verktyg exempelvis i 

detaljplaneskede när nya bostadsområden 

planeras; för att sammanställa jordbruksmarkens 

värden i olika områden på ett överskådligt sätt; 

för att värdera huruvida planerad 

markanvändning utgör väsentligt 

samhällsintresse; eller för att jämföra olika 

alternativa lokaliseringar.

 

 

 
2 Jordbruksverket. (2015). Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden - ett stödverktyg 

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.4d857f2814e3cf3eeda339bf/1435583215072/ovr358.pdf
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STADSJORDBRUK 
Moderna städer är näst intill helt beroende av 

import från yttre källor för att kunna möta det 

dagliga behovet av resurser såsom livsmedel. 

Ofta transporteras livsmedel långa sträckor från 

andra kontinenter med betydande miljöpåverkan 

som följd. I och med urbaniseringen flyttar också 

allt fler människor in till städerna och de största 

ökningarna i antalet födda förväntas ske urbant. 

Behoven är höga, medan självförsörjningsgraden 

i stort sett är obefintlig.  

Om utvecklingen fortsätter i en liknande riktning 

kan alternativa och mer hållbara lösningar vara 

lämpliga för framtiden. Ett sätt att förmildra 

trendens effekter är utforska och uppmuntra 

odlingsformer i den urbana miljön. På lång sikt 

kan det till viss del stärka självförsörjningen i våra 

städer och minska klimatpåverkan, och framför 

allt ha positiva effekter på gemenskap, hälsa och 

lokal ekonomi3,4. 

 

Idén är i sig inte ny. I Sverige och inte minst i 

Karlstad har alternativa odlingsformer länge synts 

på kolonilotter och stadsodlingar, och Karlstads 

kommun har en policy att uppmuntra stadsnära 

odling i parkmarker. I många städer har vidare 

initiativ tagits för att utveckla stadsodling, eller 

urban agriculture som det ibland kallas på 

engelska. Stadsjordbruk i sina olika former är 

numer en global trend och på sina håll även en 

rörelse med livlig aktivism. 

 
3 American Planning Association - Urban Agriculture Knowledge Base 
4 Sharanbir S. Grewal & Parwinder S. Grewal. (2012). Can cities become self-reliant in food? 
https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.06.003 
5 Bild: Geoff Peters from Vancouver, BC, Canada - Dining in the Davie Community Garden, CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14638653 

Former av stadsjordbruk 
Stadsodlingar 
Stadsodling sker oftast på en bestämd plats i ett 

grannskap där människor kan odla grönsaker, 

frukter eller blommor i marken eller i kärl som 

exempelvis pallkragar. Sådana odlingar finns på 

ett flertal ställen i Karlstads tätort: i Viken, på 

Herrhagen och i Kronoparkens centrum. 

 

Stadsodling på Herrhagen 

Vancouver är en stad som utmärkts sig i sitt 

arbete med stadsodlingar, eller community 

gardens. De har över 110 stadsodlingar utspridda 

i allmänna parker, på skolgårdar och privat mark. 

Vancouver har även öppnat för möjligheten att 

ha höns och bin på sin bakgård som en del av sitt 

hållbarhetsarbete. 

 

En av Vancouvers många community gardens5 

”Odlingen är, och har länge varit, ett sätt 

att minska sårbarheten i många städer. 

Världen står inför hot om energibrist, ökad 

arbetslöshet och instabila ekonomier. 

Odling i städerna skapar sociala nätverk 

och kan bidra med både mat och 

sysselsättning.” 

- Naturskyddsföreningen 

https://www.planning.org/knowledgebase/urbanagriculture/
https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.06.003
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14638653
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Koloniträdgårdar 
Koloniträdgårdar består av mark som delats in i 

mindre så kallade kolonilotter. Lotterna hyrs ut 

till människor som använder dem för odling. Det 

finns även möjlighet att uppföra enklare stugor 

eller friggebodar. Denna populära form av 

stadsjordbruk har funnits i Sverige i över 100 år 

och har förutom att fungera som kulturarv varit 

användbar i perioder av kris, som under andra 

världskriget. I Karlstad finns det stora 

koloniträdgårdar vid Kroppkärrssjön och Alstern. 

Intresset är stort och köerna för tillfället långa6. 

Förutom kolonilotter finns i Karlstad även mindre 

odlingslotter som hyrs ut till den som vill odla, 

men i kontrast är möjligheten att uppföra 

byggnader begränsad. Sådana odlingslotter finns 

exempelvis i Gräsdalen, på Färjestad och på 

Mjölnartorpet. 

Takodlingar 
Trenden med takodling tog fart på 90-talet och 

har sedan ökat avsevärt, drivet av en önskan att 

utnyttja det urbana rummet på nya, hållbara sätt. 

Takodlingar finns numer i många moderna 

städer, och kan i framtiden vara ett alternativ för 

takytor i Karlstad som inte har någon användning 

i dag. Säljer ofta lokalproducerat till restauranger. 

 

Takodlingen Brooklyn Navy Yard Farm i New York 

Vertikalt jordbruk 
Idén till vertikalt jordbruk togs fram vid 

millennieskiftet och är en av de nyare formerna 

av urbant jordbruk, och åsyftar odling i flera 

staplade lager, oftast inom tätorter för att mer 

 
6 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/ko-for-att-fa-kolonilott-i-karlstad 
7 Bild: Valcenteu - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9387472 
8 Naturskyddsföreningen. (2012). Växer framtidens mat mellan höghusen? 
9 Santo, R., Palmer, A & Kim, B. (2016). Vacant lots to vibrant plots. 10.13140/RG.2.2.25283.91682 

effektivt utnyttja marken. Frekvent förekommer 

även användning av hydroponics eller aeroponics, 

det vill säga odlande som inte sker i jord och i 

stället utnyttjar vatten förstärkt med näring. 

Denna form är dock än så länge mycket kostsam. 

 

Exempel på vertical farming7 

Självförsörjning 
Kan urbant jordbruk bidra till ens stads 

självförsörjningsgrad i livsmedel? En studie från 

USA slår fast att Cleveland i egenskap av typisk 

postindustriell, amerikansk stad skulle kunna 

uppnå betydande självförsörjningsgrad i 

grönsaker, frukt, fjäderfä, ägg och honung om 

merparten av tomma tomter och oanvända tak 

skulle användas för urbant jordbruk. 

Naturskyddsföreningen menar att Tanzanias 

huvudstad Dar-es-Salaam producerar 90 % av 

sina bladgrönsaker och 60 % av sin mjölk med 

stadsjordbruk, och att Senegals huvudstad Dakar 

har uppnått 60 % självförsörjning i grönsaker8.  

Förutsättningarna i dessa städer jämfört med 

våra svenska är uppskattningsvis vitt skilda men 

visar ändå på vad som är möjligt att uppnå, låt 

vara att liknande initiativ innebär en omfattande 

och kostsam samhällelig omställning. Det kan 

vara lämpligt att se det urbana jordbruket som 

ett komplement till konventionella 

odlingsmetoder. Slutsatsen i en 

forskningsöversikt var att det urbana jordbrukets 

värde främst består av sociala samt hälso-, miljö- 

och samhällsrelaterade fördelar i första hand 

framför produktionskapacitet9. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/ko-for-att-fa-kolonilott-i-karlstad
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9387472
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapport_stadsjordbruk_lagupplost.pdf
https://doi.org/10.13140/rg.2.2.25283.91682
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REFLEKTIONER & UTMANINGAR 
Värmland såväl som Karlstads kommun har under 

de senaste 15 åren exploaterat en relativt liten 

del av sin jordbruksmark sett till många andra 

regioner och kommuner, både räknat som andel 

av total markyta och areal i hektar. Den 

sammantagna bedömningen visar att Karlstads 

kommun hushållat med sin jordbruksmark 

förhållandevis väl. 

Att vissa utmärkande kommuner och regioner 

står för merparten av rikets exploatering av 

jordbruksmark har mycket att göra med varje 

områdes förutsättningar. Ingen central 

myndighet har i uppdrag att övervaka 

planeringen i denna fråga nationellt, vilket ökar 

kommunens ansvar för bedömning och 

utredning. 

I ett långsiktigt perspektiv kan jordbruksmark i 

och med ökande populationer och 

klimatförändringar bli en av våra mest värdefulla 

resurser. Det övergripande nationella 

generationsmålet, miljömålet om rikt 

odlingslandskap samt Jordbruksverkets 

rekommendationer ställer långtgående krav på 

hänsynstagande och diskussion i frågor som rör 

framtidens jordbruksmark. Det har implikationer 

för exempelvis hårdgörande av ytor, vilket kan 

innebära att jordbruksmarken tas ur bruk för 

åtskilliga framtida generationer. 

I detta PM har många av dessa frågor diskuterats, 

men diskussionen bör ses som en naturlig del av 

den fortlöpande planeringen framåt. 

Exploatering av jordbruksmark bör föranledas av 

informerade avvägningar och systematisk 

metodik. Ett hjälpmedel i detta arbete kan vara 

en uppdaterad inventering av kommunens 

jordbruksmark så att mer noggranna 

prioriteringar kan göras och upprättande av 

särskilda arbetssätt, exempelvis med stöd av 

Jordbruksverkets material (se sida 21). 

Kommunen har ett ansvar att på ett 

övergripande och kontinuerligt sätt övervaka och 

analysera den totala exploateringen av 

 
10 Europeiska kommissionen. (2012). Riktlinjer om bästa praxis för att begränsa, minska effekterna av eller 
kompensera för hårdgörning av mark. https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/SV%20-
%20Sealing%20Guidelines.pdf 

jordbruksmark över tid, i förmån för långsiktigt 

hushållande av resurser. 

Jordbruksmark förväntas även i framtiden tas ur 

bruk i viss mån, men någon kvantitativ 

begränsning på arealerna bedöms inte som 

nödvändig i detta läge. Eventuell exploatering av 

jordbruksmark koncentreras med fördel till fälten 

närmast Karlstads tätort, då den närmast 

omgivande jordbruksmarken har en historiskt 

sett lägre klassning än de stora 

sammanhängande jordbrukslandskapen längre 

ut. Det kan även vara aktuellt närmast 

kommunens mindre tätorter för att ge 

förutsättningar att stärka bland annat 

serviceunderlag, kollektivtrafik och 

bostadsförsörjning. Men en bedömning 

beträffande det aktuella fältets värde bör göras 

från fall till fall, utifrån den inriktning som anges i 

översiktsplanen. Vidare bör stora 

sammanhängande fält ej brytas upp.  

Rättfärdigbara grunder för exploatering anses 

kunna utgöras av bland annat bostads- eller 

verksamhetsutveckling och infrastruktur. Även 

kommunens strävan att skapa en samlad 

bebyggelse för att minska transporter och 

klimatpåverkan samt skapa underlag för service 

och levande stadsdelar och mindre tätorter kan 

utgöra grund för ianspråktagande av 

jordbruksmark. 

Vid exploatering bör om möjligt alternativ 

användning möjliggöras. Om ingreppet avser den 

högst klassade jordbruksmarken kan eventuellt 

även kompensationsåtgärder vara aktuella, som 

till exempel att återställa försämrad 

jordbruksmark på annan plats, anlägga 

grönområden för att kompensera förlust av 

jordbruksmarkens värden samt återanvändning 

av matjord och återställning av hårdgjorda ytor i 

den mån det är rimligt10. Fortsatta satsningar och 

utvecklande av urbant jordbruk kan bidra till 

Karlstads framtida hållbarhet. 

https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/SV%20-%20Sealing%20Guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/SV%20-%20Sealing%20Guidelines.pdf

