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Bebyggelse och anläggningar

Kumulativ exploatering av jordbruksmark för bebyggelse och anläggningar 

1960–2010. 

Figur från Jordbruksverkets rapport 2013:35 Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering. (Källa: SCB 2013)
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Mindre jordbruksmark brukas

Jordbruksmark slutar brukas

Två principiella skillnader:

– Irreversibel

– ”kvalitet” på marken
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Livsmedelsstrategin

2021-03-09



Livsmedelsstrategin

Prop.

2016/17:104

Sammantaget anser regeringen att det behöver säkerställas att 

hänsyn tas till jordbruksproduktionen, jämte andra 

samhällsintressen, i den fysiska planeringen. I de fall som 

jordbruksmark exploateras är det viktigt att minimera 

fragmentering och den andel av marken som tas i anspråk. 

Regeringen bedömer även att det behövs ökad kunskap om 

jordbruksmarken och jordbruksproduktionen vid planläggning.
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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.

1.ÄR MARKEN 

BRUKNINGSVÄRD?

2.

VILKA VÄSENTLIGA 

SAMHÄLLSINTRESSEN? 

3.

VARFÖR INTE ANNAN MARK?

4.
KONKRETA BESLUT FÖR 
MARKANVÄNDNINGEN I 
OMRÅDE FÖR OMRÅDE



Brukningsvärd jordbruksmark

Miljööverdomstolen:

För att en mark ska vara brukningsvärd ska den:

• ha brukats i närtid

• ingå i ett sammanhängande jordbrukslandskap som 

brukats



Jordbruksverkets förslag

Fortsatt information till kommuner

I projektet har det genomförts flera träffar med företrädare för kommuner. Dessa träffar 

har varit mycket givande för att förstå den utmaning som finns på kommunal nivå att 

väga samman olika intressen i planeringsprocessen. Det har också uppfattats som 

givande för kommunerna att ha en dialog med staten i dessa frågor. Det har varit en 

styrka att ha med företrädare för länsstyrelsen vid dessa träffar och en framgångsfaktor 

har varit att ha med länsstyrelseföreträdare från både planområdet och 

landsbygdsområdet. 

Jordbruksverket avser fortsätta denna informationsspridning och avser att genomföra 

flera kommunala träffar i samverkan med länsstyrelsen i det län kommunen ligger i. 



Förlag på ändring i lagstiftningen

Projektet vill lyfta det förslag som första gången presenterades i 

Miljömålsberedningens delbetänkande; Med miljömålen i fokus- en hållbar 

användning av mark och vatten (SOU 2014:50). Detta förslag innebär en 

ändring i plan-och bygglagen så att länsstyrelsernas uppgift att bevaka 

frågan om jordbruksmark, både under samrådet om förslag till översiktsplan 

och detaljplan och i sitt granskningsyttrande över planförslaget stärks samt 

att tillsynen av detaljplaner stärks. 

Förslaget upprepades i Riksintresseutredningen (SOU 2015:99) och i den 

enkät projektet genomfört till länsstyrelserna anses detta vara den enskilt 

viktigaste frågan för att komma tillrätta med problemet. 

Kopplat till detta anser projektet att Jordbruksverket bör ges ett ansvar, likt 

det riksintressemyndigheterna har, att ha uppsikt över jordbruksmarken och 

följa utvecklingen. 



Ta bort den 10-gradiga skalan för klassificering av 

jordbruksmark

Projektet anser att den 10- gradiga klassificeringsskalan för 

jordbruksmark inte längre bör användas som planeringsunderlag.

Graderingen bygger på ekonomiska avkastningsnivåer för år 1969 

och det finns mycket som talar för att den redan ur det perspektivet är 

skev. Vallodling har till exempel värderats lågt men kan räknas upp 

om man ser till dess betydelse för mjölkproduktionen. Ett annat 

exempel är sockerbetsodlingen som har helt andra förutsättningar 

idag jämfört med 1970-talet och skulle sannolikt ge en lägre gradering 

om studien gjordes om idag.

Projektet anser att den 10-gradiga skalan inte ger den 

bedömningsgrund som krävs

De geografiska områden som skalan är indelade i är grova och för 

kommunerna ger det ofta ingen vägledning då hela kommunen har 

samma eller möjligtvis två olika nivåer på skalan. Skalan har möjligen 

sin användbarhet i nationellt perspektiv men inte på kommunal nivå.

Utifrån nya domar finns heller inte behovet att klassificera mark 

för att bedöma om den är brukningsvärd eller inte

Projektets tolkning är att även mark med en mycket låg klassning ska 

anses vara brukningsvärd och ur juridisk synvinkel faller därför 

behovet av skalan. 



• Metoden innebär att flera aspekter av jordbruksmarken gås 

igenom för att skapa en helhetsbild över jordbruksmarkens 

status på den berörda platsen eller kommunövergripande.

• Metoden resulterar inte i någon slutpoäng eller sammanvägd 

siffra. Det ger i stället en samlad bedömning av de underlag som 

kommunen väljer att ta med i underlaget.

• Metoden pekar ut olika aspekter och data som kommunen 

kan/ska använda i sitt underlag/planeringsunderlag i syfte att 

skapa bra beslutsunderlag i översiktsplaneprocessen eller vid 

prövning av exploateringsföretag på specifika platser.

Vi föreslår en metod för bedömning av jordbruksmark som 

kan redovisas/sammanställas i ett planeringsunderlag. 



Åkermark

Data från blockdatabasen. 

Jordbruksverkets blockdatabas innehåller de arealer som sökts jordbruksstöd på.

Betesmark

Data från blockdatabasen samt ängs- och hagmarksinventeringen

I ängs- och hagmarksinventeringen finns beskrivningar över våra mest värdefulla ängar 

och betesmarker.

Exploatering av jordbruksmark

Data från Jordbruksverkets rapport ”Exploatering av jordbruksmark, Rapport 2017:3 ” 

Data ger på kommunnivå historik över hur mycket jordbruksmark som exploaterats de 

senaste fem åren. 



Avkastning

Jordbruksverkets statistikdatabas, normskördar för skördeområden-

bilaga 3

Normskördarna ger på församlingsnivå en indikation på hur 

jordarna avkastar för olika grödor. 

Topografi

Topografiska kartan, lantmäteriet

Via topografiska kartan får man reda på om jordarna lutar mycket. 

Detta har stor påverkan på hur vatten rör sig landskapet och det är 

en viktig förutsättning för att en mark är produktiv.

Dräneringsförhållanden

Digitala markavattningsföretag, via länsstyrelsen

Det går att ta reda på om en åkermark är del av ett 

markvattningsföretag. Detta indikerar att det gjort investeringar i 

marken vid et tidigare skede och att det finns system som gör 

marken dränerad. 

Storlek på jordbruksmarken

Data bearbetad från blockdatabasen. Manual för bearbetning- bilaga 

1. 

Genom att kombinera data från blockdatabasen får en bild över 

storleken på jordbruksmarken oaktat vem som äger olika delar. 

Utifrån kommunalt perspektiv är detta intressant att se hur stora 

sammanhållna skiften som finns.

Historik över jordbruksmarken

Data från Jordbruksverkets statistikdatabas- bilaga 2.

Historiken ger en blid över hur storleken på åker, bete och 

djurproduktion skiftat under en längre tidsperiod. 

Jordart

Data från digitala jordartskartan, https://www.sgu.se/om-

sgu/nyheter/2016/juni/detaljerad-jordartskarta-for-svensk-akermark/

Genom digitala jordartskarten får man en bild över hur 

jordbruksmarken varierar inom planområdet och inom kommunen. 

https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2016/juni/detaljerad-jordartskarta-for-svensk-akermark/


Tack så mycket

Rapporter och underlag från Jordbruksverket

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ett

riktodlingslandskap/sejordbruksmarkensvarden

Kontakt:

John Andersson, 

John.andersson@jordbruksverket.se

036-15 59 62
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