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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”. 



Urbaniseringen sammanfaller med jordbruksbygderna



Förutsättningar i Mjölby kommun
• 47% av kommunens yta utgörs av jordbruksmark 

(23% i länet & 7% i riket)

• 3,6% av arbetskraften arbetar inom jord- och skogsbruk 
(1,9% i riket)

• Huvuddelen av bebyggelsetillväxten bör enligt kommunens 
inriktningar tillkomma i de tre pendeltågsorterna Mantorp, 
Mjölby och Skänninge.



Analysansats påverkan på jordbruksmarken

• Länsstyrelsens bedömning är att kommunerna i princip bör 
bortse från äldre graderingar kopplade till avkastning och 
istället fokusera på:
• Fältstorlekar och sammanhängande jordbruksområdesstorlekar.
• Fältens form.
• Närhet till brukningscentrum och djurhållning



Fältstorlekar i relation till percentiler fält i hela riket

Percentiler

Absoluta fältstorlekar 
(Fältstorlekar i relation till percentiler fält i hela kommunen)
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Analysansats påverkan på jordbruksmarken

• Länsstyrelsens bedömning är att kommunerna i princip bör 
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• Påverkan på sammanhängande jordbruksområden
• Runt tätorterna är jordbruksmarken generellt sammanhängande 

i mycket stora områden.
• En analys av påverkan på det samlade brukningsområdet 

blir inte relevant.



Analysmetod lokaliseringsalternativ
• A: Planläggning för bebyggelsegrupper bör prioriteras i tätortsnära 

lägen, inte på ren landsbygd
• Närhet till samhällsservice
• Närhet till bra kommunikationslägen – pendel och E4, rv.32/50

• B: Finns det skogsmark som är lämplig? 
• Inte har höga naturvärden eller rekreationsvärden

• Boniteten/avkastningen vägs inte in.



Analysmetod lokaliseringsalternativ
• C: Analysera den jordbruksmark som finns runt den aktuella tätorten 

(om förslaget avser bostäder eller verksamhet som måste lokaliseras på 
den orten) 
eller runt kommunens tätorter om lokaliseringen är mer öppen inom 
kommunen.
• Gradera jordbruksmarkens brukningsvärde med avseende på:

• Fältstorlek
• Fältens form

• Närhet till brukningscentrum
• Närhet till djurhållning
• Närhet till bevattningsuttag 
• Möjlighet att dränera mark/ej höjdryggar eller lågpunkter

} areal/omkrets

} 500 m



Analys av fördjupad översiktsplan Mantorp

• I inledande skedet kartlades var den mest 
brukningsvärda marken fanns.

• I det här fallet sammanföll de mindre 
blocken väl med närheten till stationen i 
Mantorp

m



Analys av fördjupad översiktsplan Mantorp



Bör vi också ha mål för effektivt utnyttjande vid 
exploatering?
• Steg D:

• Minsta bebyggelsetäthet för att motivera byggande på jordbruksmark?
• Minsta antal bostäder/ha?
• Minsta antal arbetsplatser/ha?



Täthetsexempel småhus



Täthetsexempel småhus



Täthet arbetsplatsområden
• Exempel Jönköping:

• Torsvik (logistik) ~15 anställda/ha
• Industriomr. ~20 anställda/ha
• Extern handel (ej A6) ~15 anställda/ha
• Småindustri ~10 anställda/ha

• Exempel Mjölby:
• Lundby & Väderstad AB: ~40 anställda/ha
• Runsven, ASM, Fall: ~15 anställda/ha
• Småindustriomr. ~5-10 anställda/ha



Tack för att ni lyssnat!


