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Baix Llobregat Agricultural Park, 
Barcelona, Spain

• “The Agricultural Park is located in the 
Llobregat Delta, 10 minutes west of Barcelona 
in Spain. The region has been the main 
supplier of fresh produce to Barcelona for 
many centuries. The park was founded in 1998 
by a diverse group of organisations seeking to 
ensure the continuity of sustainable 
agriculture on Barcelona’s urban fringe in the 
face of increasing urban pressure.”





Stuttgart



Västerås, ca ¼ av Stuttgarts befolkning



Holland

‘Red for green’ = exploatören får betala för att 
kompensera för landskapsåtgärder på andra 
platser. ”In the Dutch metropolitan areas, green 
qualities are seen as part and parcel of the 
landscape as a whole, including areas used by 
agriculture. That is, green qualities are not 
confined to natural and semi-natural areas”. 
(Busck et al. (2008). Managing rurban landscapes in the Netherlands, Denmark and 
Sweden: comparing planning systems and instrument in three different contexts. Danish
Journal of Geography, Vol. 108, No. 2, pp.1–16.)



Danmark

Zoneringssystem: Stad, land, fritidsbebyggelse;

“…new urban areas may only be established in 
‘urban zones’. A change of status from rural to 
urban must be part of the municipal planning 
process with due respect to public hearings, the 
state possibility of veto, and existing area / 
object protection 
(Busck et al. (2008). Managing rurban landscapes in the Netherlands, Denmark and 
Sweden: comparing planning systems and instrument in three different contexts. Danish
Journal of Geography, Vol. 108, No. 2, pp.1–16.)



Italien

Olika lagar för olika regioner – varför inte göra så 
även i Sverige?

Generellt för Italien:
“Agricultural undertakings benefit from:

• Exclusion from the usual bankruptcy rules.

• A special tax regime.

• Favourable pension contributions.

• Special rules for the direct sale of agricultural products.”



Cuneo i Nordvästra Italien, 5 km ovanifrån, antal invånare ca 56.000.
NV Italien har de största gårdarna i Italien, i medeltal ca 15 ha.



Burlöv, 5 km ovanifrån, antal invånare ca 17.500



Burlöv, 5 km ovanifrån, liknande ytanspråk som i norra Italien
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Shopping center GLA per 1000 capita

http://eeg.tuwien.ac.at/commonenergy/gla-per-capita-shopping-center



Varför?

• Stort land, fåtal människor – inget behov av att planera ’ytsnålt’

• Billig mark

• ”… nuvarande lagstiftning [är] baserad på exploatering på jungfrulig 
mark \\ I förtätningsprojekt där befintlig infrastruktur i stor utsträckning 
utnyttjas saknas lagbaserade modeller för hur kostnadsfördelningen ska 
ske…” (Malmö kommun, Dialog-PM om Förtätning). NY PBL BEHÖVS!

• Svag lagstiftning kring jordbruksmark – jordbruk utgör inget självklart 
kommunalt intresse och kommunernas översiktsplaner behandlar sällan 
Miljöbalkens 3 kap 4 § på ett bra sätt

• Kommunerna räknar inte på samhällsekonomiska konsekvenser av olika 
utbyggnadsscenarier



Förtätning kontra spridd bebyggelse:

Victoria Transport Policy Institute



Atlanta



Barcelona



”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)



Var ligger centrala Ängelholm?

Stad möter land på ett 
fint sätt i Sverige…?



Tyskland

I Tyskland kostar det pengar att inte ta hand om 
dagvatten på egna tomten, vilket gör att det blir 
lönsamt att anlägga gröna tak, även tjockare och 
mer effektiva sådana än de svenska varianterna. 

Det finns också specifika krav på minsta tjocklek.

Gröna tak utgör idag 14 % av takytan i Tyskland, 
I Sverige finns det några…



Argument som behöver föras fram i debatten och i 
kommunikation med planerare och politiker!

• Det är möjligt att genom ett ’smartare’ sätt att 
bygga staden uppnå en win-win-win-situation!

• Spara pengar (mindre kostsam infrastruktur etc.), 
mer attraktiv stad och spara på naturresurserna
(jordbruksmark, skog och andra naturmiljöer)



Vad kan detta innebära, konkret?



Luckförtätning och 
luckförgröning på redan 
ianspråktagen mark!



Staffanstorp

Varför bara en-planslådor i 
verksamhetsområden och inga krav 
på gröna tak eller solceller?



Stuttgart:
I Tyskland är 14 % av takytorna gröna, i 
Sverige endast i undantagsfall…



Gränbystaden, Uppsala
Bygg på parkeringsplatser, lägg garage under husen och få kunder till köpcentret!



F.D. helt asfalterade Västra Hamnen, Malmö



Och till sist, kanske lite om det 
framtida jordbrukslandskapet…



Några markhushållningsaspekter:
• 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.

• Takten med vilken vi bygger sönder våra jordbruksmarker ökar 
dock globalt sett, oavsett var på täthetsskalan länderna befinner 
sig idag.

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

• Jordbruksmarken kommer att bli väldigt värdefull framöver…

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



Foodhills! (glöm Findus…)



Om Foodhills

”Foodhills vision är att utveckla en livsmedels-
produktion som är innovativ, hållbar och 
resurseffektiv. Detta ska ske genom att tillsammans 
med partners bygga en global referens-, test- och 
pilotanläggning för cirkulär livsmedelsproduktion. 
Foodhills vill också mobilisera andra aktörer i detta 
arbete. En av Foodhills grundidéer är att erbjuda 
små och medelstora, innovativa företag ett stort 
företags fördelar för att frigöra det mindre 
företagets snabbhet och innovationskraft.”





Avslutande kommentarer:

I landet med mest bebyggd yta per person, så 
bör det inte vara ett problem att se den redan 
bebyggda marken som främsta resurs vid 
exploatering. Varför inte ett nytt idiotstopp? 
Även med dubbelt så många invånare inom 
nuvarande stadsgränser, så skulle vi ha 250 % 
mer asfalt och betong per capita jämfört med 
Tyskland. Bygg inte sönder vår viktigaste resurs 
inför framtiden – jordbruksmarken!



Jorden vi ärvde – en glömd resurs 
(Se filmen via: https://dengodajorde.se)



Tack!


