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planning in Västerbotten, Norrbotten and Stockholm 

Marie Karlsson 
 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the status of agricultural land within nine 
municipalities. It was carried out through an assignment from LRF – The Federation of 
Swedish Farmers, which led to this report. The questions at issue were as follows; 1. How 
has the development and use of agricultural land seen historically and in the future in 
Sweden and in Västerbotten, Norrbotten and Stockholm? 2. What status does agricultural 
land have in the national legislation? 3. What status does agricultural land have in 
practice in local community planning? 4. What are the differences between conditions 
and conflicts in urban communities and sparsely populated rural communities, in the 
regions of Västerbotten, Norrbotten and Stockholm? The method of the study was made 
through 17 phone interviews with informants from the nine municipalities and the 
municipality groups from LRF. The result showed that the development and use of 
agricultural land is mostly negligible within the investigated municipalities, through 
reduced farmland, which decrease due to urban expansion. The status of agricultural land 
is considered to be high within many of the municipalities, but low according to most of 
the informants from LRF. Legislation is showed to not be enough to protect the 
agricultural land, and the agricultural land is in conflict with the municipalities' 
willingness to expand, and develop sustainable and attractive cities.  
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Förord  

Denna uppsats genomfördes under vår och höst 2018 och utgör en examinerande del av 
magisterprogrammet miljö- och hälsoskydd vid instutionen för Ekologi, miljö och 
geovetenskap vid Umeå universitet. Via uppdrag från LRF i Västerbottens län 
undersöktes jordbruksmarkens status inom den fysiska planeringen i Västerbottens, 
Norrbottens och Stockholms län. För arbetets resultat vill jag uttrycka min tacksamhet till 
alla tjänstepersoner på kommunerna och alla förtroendevalda inom LRF:s 
kommungrupper, som tagit sig tid att ställa upp på intervjuer. Utan er kunskap hade 
denna uppsats inte blivit av. Jag vill tacka min handledare Kerstin Abbing som har givit 
mig lugn och trogen vägledning längst hela arbetets gång. Vidare vill jag tacka min 
externa handledare Erik Sundkvist som såg till att uppdraget blev tilldelat till mig, och för 
att arbetet ens blev möjligt fortsätter jag att tacka Mats Granath, regionchef för LRF i 
Västerbottens län. Tack slutligen till Johan som har trott på mig hela vägen.   
 
Jag tillägnar denna uppsats till min familj, som längre undrat när jag ska bli klar med 
skolan. Inget är säkert, men möjligtvis stundar snart arbete istället för mer studier.  
 
Marie Karlsson 
Stockholm, Oktober 2018 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Jordbruksmarken globalt 
 
Över hela världen ökar behovet av högproduktiv jordbruksmark. Världens befolkning 
ökar, och samtidigt ökar konsumtionen på mat (Ehrlich och Harte, 2015). Beräkningar 
från FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) visar att 
matproduktionen kan behöva öka med upp till 70 % fram till 2050 (FAO, 2009). Globalt 
har jordbruksmarkens areal ökat över lång tid, och årligen omvandlas åtta miljoner 
hektar regnskog och savann till åkermark eller bete (Jordbruksverket, 2016). 
Förutsättningarna för att fortsätta utvidga odlingsmark är dock begränsade. I Sydamerika 
och Afrika finns det fortfarande möjlighet att utöka arealen jordbruksmark, men det 
kommer ske på bekostnad av än mer skog och gräsmarker. När befolkningen ökar 
minskar även ytan för försörjning per person, och trots en mer effektiv matproduktion 
kommer tillgången till jordbruksmark begränsas ännu mer i framtiden. I vissa regioner 
har jordbruksarealen redan minskat under lång tid, där Europa exempelvis visar på en 
sådan motsatt utveckling från den globala (SCB, 2010).   
 
Jordbruket står idag även inför många utmaningar som kan minska tillgången på 
jordbruksmark i framtiden. Årligen försvinner globalt mellan fem till tio miljoner hektar 
åkermark (Jordbruksverket, 2016). Det finns ett växande behov att anpassas till 
klimatförändringar med problematiken där bland annat fertil jord förloras på grund av 
erosion, utarmning av näringsämnen sker, och där en kraftig minskning av pollinatörer 
till följd av just klimatförändringar har skett (Ehrlich och Harte, 2015). Inom jordbruket 
sker även ofta kortsiktiga ekonomiska beslut före jordbruksmarkens betydelse då dess 
värden är svåra att anpassa till ekonomiska värden, och den utökade urbaniseringen 
skapar stora intressekonflikter med den följande exploateringen för utökade och nya 
samhällen (Ibid). En stor del av jordbruksmarken försvinner just på grund av 
exploatering av bebyggelse eller asfaltering (Jordbruksverket, 2018a).  

1.2 Jordbruksmarken i Sverige  
 
År 2017 användes drygt 7 % av landarealen i Sverige till jordbruksmark. Den totala 
jordbruksarealen var 3 021 300 hektar år 2017. Hur stor andelen är i de olika länen och 
kommunerna varierar i hög grad. I Skåne är ungefär 45 % av landarealen jordbruksmark, 
och i samtliga kommuner i Västerbottens och Norrbottens län är jordbruksmarken 
mindre än 5 % av landarealen, se figur 1. Vad som brukas ser även olika ut i landet, där 
spannmål och grönfoderväxter är vanligast, se figur 3 (Jordbruksverket, 2017a). För 
jordbruksmarkens areal och antalet jordbruksföretag följer Sverige Europas utveckling 
och jordbruksarealen minskar. Trenden för företagarna är trots variationer nedåtgående, 
men man brukar i genomsnitt större arealer (Tarighi, 2005). Enligt Jordbruksverket har 
jordbruksarealen minskat med 64 100 hektar mellan 2010 och 2017, och antalet företag 
har mellan samma tidsperiod minskat med 13 % vilket motsvarar ca 9 500 företag 
(Jordbruksverket, 2017). Av jordbruksmarken som exploateras ianspråktas den till störst 
del på grund av bostadsbebyggelse. Mellan 2011-2015 användes 68 % av den exploaterade 
arealen till bostäder, se figur 2 (Jordbruksverket, 2017b). 
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Figur 1. Jordbruksmarkens fördelning per län i tusen hektar år 2017. Här framgår att den mesta 
jordbruksarealen finns i Skåne och Västra Götalands län (Jordbruksverket, 2017a).  
 
Jordbruksföretagarna är de som drabbas hårdast (Jordbruksverket, 2016). 
Jordbruksmarken minskar, och antalet jordbruksföretag har minskat kraftigt sedan 2010, 
där jordbruksmarken minskat marginellt i jämförelse. En fortsatt exploatering av 
jordbruksmark skapar konkurrens om markanvändningen och ger en fortsatt ökad 
påtryckning på jordbruksföretagen, men även minskad jordbruksareal kring städerna. I 
stora delar av landet finns det ett behov av bostäder, men även för framtiden finns behov 
av en ökad livsmedelsproduktion och en aktiv hållbar jordbruksmark.  

 
 
Figur 2. Fördelning av den totala arealen exploaterad jordbruksmark 2011-2015 efter kategori. 

(Jordbruksverket, 2017b).  
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För en hållbar utveckling har Sverige 12 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i 
den svenska miljön som ska nås. Ett rikt odlingslandskap, och god bebyggd miljö, syftar 
till att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle genom en mer hållbar matproduktion, och 
planering av bostäder för att främja långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser (Naturvårdsverket, 2017). År 2017 antog vidare regeringen en 
livsmedelsstrategi för Sverige som syftar till att öka livsmedelsproduktionen i landet 
(Regeringskansliet, 2017). Strategin syftar till att öka vår självförsörjningsgrad och leda 
till jobb och tillväxt i hela landet. För att arbeta mot en långsiktigt hållbar livsmedelskedja 
vill man ta ett samlat grepp om hela livsmedelskedjan, som ska ge en globalt 
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion, nu och i framtiden (Ibid). Samtidigt som 
livsmedelsproduktionen ska öka i Sverige, skapar en ökad befolkning och inflyttning till 
städerna och tätorterna fortfarande ett tryck på samhällsplaneringen och exploatering av 
områden i förmån för byggnation och infrastruktur.   
 
I Sverige finns möjligheter för en utökad hållbar jordbruksproduktion, och det finns 
potential att klara av de klimatförändringarna som jorden står inför. Ur ett globalt 
perspektiv är vi gynnade, men klimatförändringarna kommer påverka förutsättningarna 
även för det svenska jordbruket. Jordbruksverket menar dock att genom en global 
begränsning i utökning av jordbruksareal kan Sverige vara en större del av den globala 
livsmedelsförsörjningen framåt (Jordbruksverket, 2018b).   
 

 
 
Figur 3. Åkermarkens användning per län och riket år 2017. Figuren redovisar hur stor andel av åkermarken 
som är spannmål, raps och rybs, vall och grönfoderväxter, träda och övrig åkermark i Sverige och i respektive 
län under 2017 ((Jordbruksverket, 2017a).  

1.3 Lagstiftning 
 
I Sverige värderar myndigheter jordbruksmarkens utveckling och användning utefter den 
nationella lagstiftningen. Det finns ingen specifik lagstiftning för jordbruksmarken, men 
kommunens arbete styrs av Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900), som ska tillämpas vid 
fysisk planering och exploatering på jordbruksmark. Inom PBL ska kommunen bland 
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mycket annat ta hänsyn till en långsiktigt god hushållning med mark och vatten. Vidare 
värderas jordbruksmarken inom Miljöbalken (MB), 3 kap. 4 §, som beskriver att 
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen, om behovet inte kan tillgodoses genom anspråk av annan mark 
(Miljöbalk (1998:808)). Planeringen för byggnation sker vidare genom kommunernas 
planmonopol. Det innebär det är kommunerna som bestämmer vart och när planer ska 
upprättas, med avsikt att styra bostadsutveckling till lämpade platser (Boverket, 2014).   
 
Efter en utveckling av minskad jordbruksareal och färre jordbruksföretag till följd av 
bland annat exploatering och utvidgning av städer och tätorter har jordbrukets värde 
diskuterats under senare tid, både nationellt och internationellt (SLU, 2017). Sedan 2016 
har Mark- och miljödomstolen haft fem domar med bäring på 3 kap. 4 § MB där bland 
annat Svedala kommun antog en detaljplan som berörde jordbruksmark. Mark- och 
miljödomstolen ansåg att detaljplanen stred mot översiktsplanen då annan mark att 
tillgodose för bostäder inte framgick (Dengodajorden, 2018). Domarna har därefter 
påverkat länsstyrelserna, som är ett rådgivande organ för kommunerna, genom en mer 
restriktiv rådgivning och granskning gällande exploatering på jordbruksmark. För en 
fortsatt utveckling av tätorter och landsbygd, och för en högre värdering av 
jordbruksmark, har det även diskuterats om bostadsbyggnation och jordbruksmark bör 
bli nationella riksintressen. 2009 övervägdes frågan om att upphöja brukningsvärd 
jordbruksmark till riksintresse av Miljöprocessutredningen, som dock inte valde att gå 
vidare med ärendet (Miljödepartementet, 2009).  
 

2 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka jordbruksmarkens status inom den fysiska planeringen. Vilket 
sker genom en undersökning och jämförelse mellan kommuner i Västerbottens, 
Norrbottens och Stockholms län. Detta för att se hur Sverige står rustade inför framtidens 
utmaningar inom livsmedelsproduktionen.   
 
Frågeställningar: 
− Hur har utvecklingen och användningen av jordbruksmark sett ut historiskt och i 

närtid i Sverige och i Västerbotten, Norrbotten och Stockholm?  
 

− Vilken status har jordbruksmarken i den nationella lagstiftningen?  
 

− Vilken status har jordbruksmarken i praktiken i den lokala samhällsplaneringen? 
 

− Vilka skillnader finns mellan förhållanden och konflikter i stadsnära 
tätortskommuner och glesbefolkade landsortskommuner, inom regionerna 
Västerbotten, Norrbotten och Stockholm?   

 

3 Material och metod   

Denna uppsats utfördes utefter en kvalitativ undersökning som påbörjades genom en 
litteraturstudie. Redan existerande källor undersöktes för att reda ut hur 
jordbruksmarkens användning ser ut i världen, hur den är prioriterad, i Sverige som stort, 
inom Västerbottens, Norrbottens, och Stockholms län, samt inom de valda kommunerna. 
Källorna som undersöktes var lagtexter, myndighetstexter från Jordbruksverket, Boverket 
och Naturvårdsverket, rapporter från länsstyrelser, forskningsartiklar via Google Scholar, 
samt kommunala översiktsplaner och andra rapporter. Forskningsartiklar som använts 
som källa till detta arbete är dock få, eftersom fenomenet inte är väl forskat inom tidigare. 
Materialinsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer med kommunala 
tjänstepersoner inom samhällsplanering, och kontaktpersoner inom LRF:s kommunala 
organisationsgrupper (Bilaga 1). Intervjufrågorna var strukturerade och innehåll samma 
frågor till vardera informant, med undantag av en fråga som endast ställdes till 
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tjänstepersonerna på kommunerna. Under intervjuerna fanns utrymme för följdfrågor, 
och även uteslutande av frågor om informanten inte hade möjlighet att besvara frågan 
(Teorell och Svensson, 2013). Första intervjun utfördes som en pilotintervju där det 
upptäcktes att det fanns utrymme för tillägg av en ny fråga.  
 
För kontakt med informanterna på kommunerna söktes efter lämpliga personer inom 
samhällsplanering på de kommunala hemsidorna, eller genom telefonsamtal med 
receptionister för vidarekoppling. Kontakt med representanter från LRF söktes efter på 
LRF:s hemsida, samt genom tips via mail och telefon från Mats Granath, regionchef i 
Västerbottens län, som bistod med kommuner för undersökning i Norrbotten och 
Västerbotten. För Stockholm fanns behov av vägledning över lämpliga 
jordbruksproducerande kommuner, där Carl Aschan, regionchef över LRF Mälardalen 
medverkade i valet. Av intervjuerna genomfördes en via mail, resterande 17 genom 
telefonintervjuer. Samtalen via telefon spelades in efter frivillig medverkan och 
transkriberades.  

3.1 Avgränsningar 
 

 
Figur 4. Karta över Västerbottens, Norrbottens och Stockholms län, samt valda kommuner och deras 
placering i Sverige. Från norr till söder: Norrbottens län, Västerbottens län, Stockholms län (Lantmäteriet, 
2018; Hemnet, 2018).  
 
Arbetet avgränsades att undersöka kommuner i Västerbottens, Norrbottens, och 
Stockholms län. Kommunerna som undersöktes valdes strategiskt (Teorell och Svensson, 
2013), och avgränsades till tre kommuner i vartdera länet, totalt nio kommuner. 
Kommunerna valdes för en jämförelse mellan stadsnära tätortskommuner och 
glesbefolkade landsortskommuner. Valet och fördelningen av kommuner i Västerbotten 
och Norrbotten beslutades tidigt via Mats Granath och LRF i Västerbottens län, medan 
valet av kommuner i Stockholms län var valfritt utefter jämförelsekriterierna.  
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Inom länen valdes följande kommuner, se tabell 1.  
 
Tabell 1. Tabellen visar valda kommuner, uppdelade i vartdera undersökta länet; Västerbotten, Norrbotten 
och Stockholm.  
 

Västerbotten Norrbotten Stockholm 

Umeå  Piteå Vallentuna  

Skellefteå Luleå  Södertälje  

Robertsfors Boden  Norrtälje 

 
I Västerbotten och Norrbotten representerar Umeå, Skellefteå, Piteå, och Luleå mer 
stadsnära och tätbefolkade kommuner, medan Robertsfors och Boden utgör exempel på 
mer glesbefolkade landsortskommuner. I Stockholms län är skillnaden mellan 
kommunerna inte lika påtaglig, men Södertälje och Norrtälje representerar mer 
glesbefolkade landsortskommuner, och Vallentuna den mer stadsnära och tätbefolkade 
kommunen.  

3.2 Metoddiskussion  
 
Här presenteras möjliga felkällor som kan ha påverkat undersökningens utfall. 
Representanter från stadsnära tätortskommuner och glesbefolkade landsortskommuner 
var planerade från varje undersökt län, men intervjun med LRF:s kommungrupp i 
Vallentuna föll bort. Bortfallet kan ha påverkat resultatet i skillnaderna mellan 
kommunerna, genom en icke komplett bild. Inom kommunerna hade tjänstepersonerna 
olika befattningar vilket även kan ha påverkat resultatet. Vid intervjuerna kände sig inte 
heller alla informanterna bekväma över deras kunskap i vissa frågor, och vissa följdfrågor 
ställdes inte, vilket även kan ha påverkat resultatet.  
 
Valet av kommuner var inte randomiserat utan valt av representanter från LRF, vilket 
även kan ha påverkat utfallet då risk finns att kommuner med känd problematik valdes 
ut.  
 
 

4 Resultat  

I resultatet framförs jordbruksmarkens status i den fysiska planeringen genom 
information från informanterna på de valda kommunerna, och LRF:s kommungrupper, 
samt genom kommunernas översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, och genom 
myndighetsrapporter. Här beskrivs; utvecklingen och användningen av jordbruksmark 
som skett i Sverige, i helhet samt i de valda länen, med statistik; jordbruksmarkens status 
inom den fysiska planeringen beskrivs; hur samarbetet mellan kommunerna och LRF:s 
kommungrupper ser ut; vilka skillnader som finns mellan stadsnära kommuner och mer 
lantliga kommuner; vilka konflikter och likheter som finns; hur framtidshoppet ser ut; 
och vad informanterna känner oro för; samt åsikter kring jordbruksmark som 
riksintresse.  

4.1 Utveckling och användning av jordbruksmark 
 
Som planeringsunderlag för kommunerna används lagstiftningen, miljömål och den 
kommunala översiktsplanen. Vid bebyggelseutveckling finns även ett 
jordgraderingssystem över jordbruksmarken i Sverige, som utfördes på 1970-talet och 
även används som underlag vid bebyggelseplaneringen (Kungl Lantbruksstyrelsen 1971). 
För uppdatering av jordbruksmarken har ett par av de undersökta kommunerna 
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framställt nya kartläggningar över kommunens jordbruksmark, för en tydligare 
tillämpning vid planering av jordbruksmark (Boden kommun, 2017; Luleå kommun, 
2017).  

4.1.1 Västerbotten 
 
I Västerbottens län ligger det mesta av länets jordbruk i kustområdet, och 20 % är spritt 
längst älvdalar upp mot fjällen. Basen i jordbruket är mjölkproduktion med vallodling, 
och det produceras även foderspannmål och potatis. Odling av bär och grönsaker har liten 
utbredning. Inom länet hade Skellefteå kommun år 2014 högst andel åkermark, och även 
flest antal mjölkkor, följt av Robertsfors kommun. Trots Västerbottens nordliga läge 
gynnas odlingen på grund av att Norrlands kust består av gammal havsbotten som sedan 
istiden skapat frodig mark vilket gynnar odlingen (Jordbruksverket, 2008).  
 
I Västerbotten och hela Norrland är Umeå den staden med störst befolkningsökning, med 
en tillväxt på omkring 1000 personer/år. Till år 2050 är kommunens vision att fördubbla 
befolkningen till 200 000 invånare. Umeås översiktsplan syftar till att stödja och 
stimulera en hållbar attraktiv stad och en hållbar tillväxt. Den ska även till att ”… stärka 
Umeås roll som regionalt centrum och tillväxtmotor i norr”(ÖP Umeå, 2017). Umeå 
kommun vill utveckla en hållbar stadsutveckling, och växa genom förtätning inom fem 
kilometer från stadskärnan. Riktlinjer angående ny bebyggelse och jordbruksmark är i 
linje med miljöbalken 3 kap. 4 §. För Umeå betyder en hållbar stadsutveckling även 
planering för stadsnära jordbruk som är långsiktigt hållbara. I riktlinjer för komplettering 
av byar ska möjligheten att driva rationellt jordbruk inte försvåras och man ska undvika 
att splittra sammanhållen jordbruksmark (Umeå kommun, 2017). Förutom kommunens 
ÖP används fördjupade översiktsplaner, där en på landsbygden är på väg, men inte tagen 
ännu. Den betonar vikten av jordbruksmarken, menar informanten från kommunen, men 
att man kan göra undantag för bebyggelse på jordbruksmark i områden där det behövs 
mer folk (Svensson, 2018). Enligt informanten för LRF:s kommungrupp i Umeå, har 
trycket på jordbruksmark ökat enormt, särskilt nära stadskärnan. Han bor i Röbäck 4 km 
från stadskärnan där han menar att det är tryck för exploatering från kommunen, samt 
även ett ökat tryck från privata intressen (Johansson, 2018). Informanten från 
kommunen menar att kommunen strävar efter att behålla jordbruksmark, men bekräftar 
att det försvinner många jordbruksföretag och att det har byggts på jordbruksmark. Ett 
exempel är när IKEA etablerades i Umeå, som byggdes på jordbruksmark (Svensson, 
2018).  
 
I Skellefteå är efterfrågan på bostäder stort och staden växer. Enligt kommunen byggs det 
mer bostäder nu än det gjorts de senaste 20 åren, men en hållbar samhällsutveckling är 
viktig (Skellefteå kommun, 2017). I kommunen var det länge sedan man inventerade 
jordbruksmarken, men idag är enligt de senaste siffrorna 7 % av landarealen 
jordbruksmark (Informant A, 2018). Kommunens översiktsplan är från 1991, men är 
fortfarande gällande. Här följer man miljöbalken och pekar på att samhällsutveckling 
måste kunna ske, men att jordbrukets behov bör vara dominerande utanför 
tätortsområden (Skellefteå ÖP, 1991). Många fördjupade översiktsplaner finns för 
områden runt om i kommunen, som är antagna under senare år. I dessa fördjupade 
översiktsplaner finns planer kring jordbruksmark, som innebär att den ska bevaras, men 
även att viss jordbruksmark kan vara potentiella bostadsområden meddelar informanten 
från kommunen (Informant A, 2018). Förutom översiktsplanerna har kommunen även ett 
kulturmiljöprogram, som inte är ett riktigt styrdokument, men där pekas 
bevarandevärdet på jordbruksmark ut och riksintresset kulturmiljö kan ingå. Framåt 
funderar man på att ta fram riktlinjer för jordbruksmark, för att lägga in i arbetet, men 
det är ännu inte bestämt hur det ska göras (Informant A, 2018). Enligt informanten från 
LRF:s kommungrupp ser jordbruksproduktionen olika ut i kommunen, där vissa byar är 
väldigt aktiva, och har klarat sig bättre för att det har satsats på byn och byggts ut 
(Antonsson, 2018). Informanten från Skellefteå kommun beskriver att mycket 
jordbruksmark togs i anspråk under 60- och 70-talet när staden skulle utvecklas och 
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exploatera. På den tiden minskade jordbruksmarken ganska drastiskt i kommunen nära 
Skellefteå stad. I nutid har utvecklingen istället mer gått över till att jordbruksmark läggs 
ner, menar hon (Informant A, 2018).  
 
Robertsfors kommun består av många byar, och jordbruket har länge haft stor betydelse. 
Kommunen är en mejeriproducerande kommun och beskrivs idag med ovanligt mycket 
aktiva jordbruk jämfört med andra kommuner. Men som i andra kommuner har 
utvecklingen gått från fler personer som brukar mindre arealer till att färre personer 
brukar större arealer, en utveckling som skett sedan 70-talet och framåt tills idag, 
meddelar informanten från kommunen. För styrning av jordbruksmark nämner 
informanten att all planering är inom jordbruksbygd, och menar att det nästan är svårare 
för de andra perspektiven inom kommunen (Ahnqvist, 2018). Ordförande för LRF i 
Robertsfors berättar att ganska mycket mark började förfalla under 70-talet, en tid då ett 
antal bönder la ner sin mark eftersom de inte kunde eller ville satsa vidare för framtiden. 
Han menar vidare att det varit ganska stabilt sedan 90-talet. Nu för tiden måste man dock 
tänka mer ekonomiskt i och med EU:s stödsystem, och med tanke på tid och lönsamhet 
måste man värna om den mark som är bra och ligger bra till. Avstånden börjar göra sitt 
för kostnaden och kan påverka att jordbruksmarken ibland blir träda istället för aktiv 
jordbruksmark, menar han (Persson, 2018). I Robertsfors är dock jordbruket en viktig 
näring och försörjningsbas, men även viktig för att bibehålla kommunens identitet som 
en landskapskommun. I kommunens översiktsplan står det att man inte ska ianspråkta 
brukningsvärd jordbruksmark för boende (Robertsfors kommun, 2017).  
 
Förutom lagstiftning och kommunens ÖP har kommunerna i Västerbotten följande 
dokument som berör jordbruksmark: Umeå en fördjupad ÖP på väg om landsbygden. 
Skellefteå har fler fördjupade översiktsplaner där jordbruksmark berörs, samt ett 
kulturmiljöprogram. I Robertsfors är all planering gällande jordbruksmark.  

4.1.2 Norrbotten 
 
I Norrbottens län bedrivs jordbruk i kustområdet, men det finns även produktion längst 
älvdalarna i inlandet. Andelen landareal som används som jordbruksmark är störst i 
Luleå kommun, följt av Piteå kommun. Jordbruket domineras av mjölk- och 
köttproduktion, mycket av åkermarken används för vallodling, och även odling och 
förädling av potatis och grönsaker är betydelsefull för Norrbottens län (Jordbruksverket, 
2015 a). Även Norrbotten är gynnad av kusten som består av gammal havsbotten som 
sedan istiden har skapat frodiga marker (Jordbruksverket, 2008). 
 
I Piteå kommun har jordbruket en avgörande betydelse för en levande landsbygd enligt 
översiktsplanen (Piteå kommun, 2016). I kommunen finns ganska mycket bördig mark, 
men som i många andra kommuner minskar dock jordbruksmarkens landareal. Enligt 
kommunens informant har man idag mindre antal företagare som brukar marken än förr, 
men man har fler djur. Han nämner att produktionen består av mest nötkreatur, och att 
hästhållningen också är stor i kommunen, med öppen mark och betesängar. För styrning 
av jordbruksmark används kommunens ÖP, som är från 2016 då jordbruksfrågan inte var 
väldigt väsentlig, menar informanten. En fördjupad ÖP för Piteå landsbygdscentra är på 
granskning. Där ska det vara mer tydligt att jordbruksmarken värnas, men även att man 
försöker bygga på jordbruksmark när det anses vara viktigt för byn att växa (Steiner, 
2018). Ordförande för LRF:s kommungrupp, menar att man genom utvecklingen de 
senaste 20 åren har kommit till en gräns där sämre marker som inte behövdes och 
lämnades har börjat växa igen. Hon nämner även att hästnäringen har ökat enormt inom 
kommunen, vilket stjäl en del av marken där odling kan ske av gräs med lite sämre 
näringsinnehåll. I stadsnära områden i Piteå kommun har det även blivit mer ekonomiskt 
gynnsamt att använda marken till bostadsproduktion, än till produktion av grödor till 
djur eller grönsaker, menar hon (Olovsson, 2018).  
 
Jordbruksmarkens utveckling antar informanten från Luleå kommun följer övrig 
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utveckling i landet, att det har blivit färre jordbruksföretag framförallt. 
Jordbruksföretagen som finns kvar är större, men det är mindre landareal som används 
till jordbruksproduktion. Produktionen idag består av mycket foder till djur, och potatis. 
Det är inte mycket grönsaksproduktion, även om det enligt informanten finns mark som 
duger till annat än potatis (Bengtén, 2018). Livsmedelsproduktionen sker mest i de södra 
delarna av kommunen, och man ser goda förutsättningar för en ökad 
livsmedelsproduktion i hela kommunen (Luleå kommun, 2017). Den brukade marken har 
dock på många platser växt igen, men kommunen har nu en naturvårdsplan som 
förutsätter en levande landsbygd. Vid byggnation är förtätning en grundinriktning och 
man har försökt expandera där jordbruksmarken redan är borta. Kommunen har även 
karterat jordbruksmark som nu är identifierad och värderad. Enligt informanten från 
kommunen räcker nu styrningen för jordbruksmark, med lagstiftningen och 
kartläggningen över jordbruksmarken (Bengtén, 2018). Ordförande för LRF:s 
kommungrupp, instämmer i jordbruksmarkens utveckling, att det är en negativ spiral där 
bönder och brukare minskar, och där mycket av jordbruksmarken finns kvar men hålls 
inte i samma skick som för 20 år sedan. Han förstår det ökade trycket på dessa marker, 
att för markägare med mark utan användning i dagsläget, är det ekonomiskt gynnsamt att 
sälja (Nordgren, 2018).  
 
I Boden kommuns ÖP är strategin för bebyggelseutvecklingen att i första hand förtäta och 
komplettera bebyggelse inom befintliga strukturer. Utanför förtätningsområden och 
kompletteringsområden ska landskapsbilden och odlingslandskapet särskilt beaktas, och 
fragmentering av jordbruksmark ska undvikas (Boden kommun, 2017). Som styrning 
över jordbruksmarken utfördes en klassificering av jordbruksmarken inom Bodens 
kommun inför framtagandet av kommunens senaste ÖP (2017). Man jobbar även med 
framtagande av en ny fördjupad ÖP, och kommunen har även lokala miljömål (Chlot, 
2018). Enligt informanten från LRF:s kommungrupp i Boden är användningen och 
utvecklingen av jordbruksmarken i Boden ganska konstant. För att få folk att flytta in i 
samhället byggs det på en del av jordbruksmarken, och det anses inte ha varit någon 
större ändring i riktning under de senaste åren (Eriksson, 2018).  
 
Förutom lagstiftning och kommunens ÖP har kommunerna i Västerbotten följande 
dokument som berör jordbruksmark: Boden har lokala miljömål. I Piteå och Luleå nämns 
inga andra dokument.  

4.1.3 Stockholm 
 
I Stockholm består cirka 2/3 av landytan åker- och skogsmark. Länet har 26 kommuner 
där Norrtälje är den största sett till ytan. 21 % av landets befolkning bor i Stockholm och 
andelen bebyggd mark uppgår till 15 % vilket kan jämföras med ett snitt på 2,7 % i övriga 
landet. Längst Mälaren i Södermanland och Uppland och dess vattendrag fanns 
bosättning och uppodling tidigt. Länet består av olika geologiska områden vilket skapar 
olika gynnsamma lägen för odling, men Mälaren och en del andra stora sjöar gör 
odlingsklimatet gynnsamt (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008).  
 
Inom Stockholms län är Södertälje kommun en av de större lantbrukskommunerna. 
Mycket av jordbruksmarken i kommunen har hög produktionsförmåga, och det finns 
stora områden med ängs-och hagmarker. För att långsiktigt bevara det öppna landskapet 
med dess natur- och kulturmiljövärdet är en förutsättning enligt kommunen ÖP att ha ett 
fortsatt jordbruk med djurhållning (Södertälje kommun, 2013). Enligt informanten från 
kommunen är i stort sett all jordbruksmark produktiv jordbruksmark i Södertälje. 
Samhällsutvecklingen har dock lett till att en del tätortsutveckling skett på 
jordbruksmark. Kommunen använder sig förutom ÖP:n av en odlingsstrategi, och håller 
på att ta fram riktlinjer för byggnation på landsbygden. Det är inte en fördjupad ÖP, utan 
mer en precisering av kommunens ÖP, menar informanten (Klingström, 2018). 
Ordförande för LRF Södertälje anser att kommunen i huvudsak är tillmötesgående i att 
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bevara jordbruksmarken i kommunen, men att de även är veliga. I kommunen verkar 
både Scania och Astra Zeneca, som tillsammans med hamnen får vad de vill när det 
behövs, anser han. Informanten menar att kommunen gärna inte tillåter byggnation på 
åkermark utanför tätorten, men att det finns flera stora intressen i kommunen som har 
stor makt. Han nämner även att utvecklingen framåt kan se annorlunda ut med 
kommande utveckling av järnvägen och ostlänken som planeras genom Södertälje, som 
dock inte styrs av kommunen utan är riksintressen (Persson, 2018).  
 
I Norrtälje finns 30 % av Stockholms läns jordbruksmark, och här finns även en stor del 
av länets djurhållning (Norrtälje kommun, 2013). Norrtälje är en av Stockholms läns 
viktigaste lantbrukskommuner, men det är även en av kommunerna i hela landet där 
jordbruksmarken har minskat mest i antal kvadratmeter berättar informanten från 
kommunen. Anledningar till minskningen är flera, men t.ex. att det traditionellt har varit 
många små jordbruk i kommunen, som på grund av produktionstekniska skäl hade svårt 
att klara sig ekonomiskt. En del jordbruksmark har blivit bebyggd, och en del har ändrat 
markanvändningen, till bland annat hästgårdar, meddelar informanten på kommunen 
(Klingström, 2018). Som styrdokument för jordbruksmarken har kommunen fördjupade 
översiktsplaner. För Norrtälje stad säger man att jordbruksmarken som ligger innanför 
planen ska värnas, och att bebyggelser som tillkommer utanför staden ska vara samlad 
(Johansson, 2018). I kommunens ÖP finns fem framtidsfrågor som ska ha fokus. En är att 
hela kommunen ska växa och att nyproduktion ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda 
pendlingsmöjligheter. Samtidigt är bevarandet av jordbruksmarken produktionsförmåga 
prioriterad i kommunens planering (Norrtälje kommun, 2013). Enligt informanten från 
LRF:s kommungrupp i Norrtälje har jordbruksmarken minskat mycket under senare år, 
och idag står mycket mark i träla (Perholt, 2018). Enligt kommunen har många 
lantbrukare breddat sin verksamhet, och många lantbruk har förvandlats från traditionell 
mjölk- och spannmålsproduktion, till hästgårdar. Enligt kommunens ÖP är bevarandet av 
markens produktionsförmåga prioriterad inom kommunens fysiska planering. Inom 
utvecklingsarbetet vill man att närproducerade livsmedel bör övervägas inom 
upphandling, och man vill utnyttja besöks- och turistnäringen mer inom kommunen och 
visa upp natur- och kulturmiljövärdena i Norrtäljes landsbygd, med dess närhet till 
storstaden (Norrtälje kommun, 2013).  
 
Den största delen av marken i Vallentuna kommun består av jordbruksmark och skog. 
Vallentunas ÖP är en vision över den fortsatta utvecklingen mot 2040. Här beskriver man 
att den glesare landsbygden ska utvecklas och att det öppna jordbrukslandskapet 
förutsätter en utveckling av bebyggelsen. Samtidigt kan jordbruket äventyras och 
utveckling av byarna som inte inkräktar på jordbrukslandskapet anses positivt för 
kommunens utveckling (Vallentuna kommun, 2017). I Vallentuna har jordbruket varit en 
produktionsnäring ända sedan bronsåldern, och på den nya tiden i slutet av 1800-talet 
invigdes Roslagsbanan som försörjde Stockholm med jordbruksprodukter från området. 
Jordbruket bidrar och underlättar upplevelsen av historien med sitt öppna landskap på 
landsbygden. Översiktsplanen lyfter miljökonsekvenser inom möjligheten att utveckla 
kommunen genom tätortsutveckling längst kollektivtrafikstråk, längst Roslagsbanan och 
E18 – här tas flera områden med brukningsvärd jordbruksmark i anspråk för bebyggelse 
och infrastruktur. Konsekvenserna på jordbruksmarken beror på i vilken omfattning 
marken tas i anspråk (Vallentuna kommun, 2017). Informanten från kommunen 
bekräftar att det hittills inte varit så stor exploatering på jordbruksmark, men att man är i 
ett stadie där tanken är att utveckla och bredda tätorten. Som styrning för jordbruksmark 
använder man lagstiftningen, men informanten menar här att man i kommunen har 
kommit fram till att den inte alltid följdes. Kommunen värnar jordbruksmarken, men 
avvägningar kommer ske, gentemot jordbruksmark genom att man planerar en framtida 
utväxt av tätorten. Informanten nämner även RUFS 2050 – Regionala 
utvecklingsplaneringen för Stockholmsregionen, som pekar på bebyggelseutveckling som 
prioriteras framför jordbruksmark. ”I RUFS 2050 görs avvägningen att i följande 
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bebyggelselägen; regionala stadskärnor, strategiska stadsutvecklingsområden, primära 
bebyggelselägen, samt landsbygdnoder, ska bebyggelseutveckling prioriteras framför 
jordbruksmark … Det är bottnat i att stärka en klimatsmart hållbar utveckling i länet 
(RUFS 2050, 2018).” Här kommer Vallentuna vara med i kollektivtrafiknära utvecklingen 
av norra Stockholm (Skeppström, 2018).  
 
Förutom lagstiftning och kommunens ÖP har kommunerna i Stockholm följande 
dokument som berör jordbruksmark: Södertälje har en odlingsstrategi och tar fram 
riktlinjer för byggande på landsbygden. Norrtälje har fördjupade ÖP. I Vallentuna nämns 
inga andra dokument.  

4.2 Jordbruksmarkens status i den fysiska planeringen  

4.2.1 Västerbotten  
 
I Umeås ÖP följer kommunen miljöbalken och menar att jordbruksmark inte får tas i 
anspråk för bebyggelse annat än för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 
Möjligheter för att driva rationellt jordbruk ska inte försvåras, samtidigt som 
fragmentering av sammanhållen jordbruksmark bör undvikas, visar riktlinjer för 
komplettering av byar (Umeå kommun, 2017). Enligt informanten från kommunen har 
jordbruksmarken formellt hög status i den fysiska planeringen inom kommunen, men i 
praktiken ser det ibland annorlunda ut. Inom kommunen när det kommer vissa projekt, 
som när IKEA skulle etableras i staden, har jordbruksmarken inte högst status och högst 
prioritet (Svensson, 2018). Informanten som representerar LRF anser att 
jordbruksmarken inte verkar vara värt någonting inom kommunen, och att den har 
väldigt låg status (Johansson, 2018).  
 
I Skellefteå kommun menar informanten att frågan om jordbruksmarken status har lyfts 
mer på senare tid internationellt vilket har skapat uppmärksamhet på kommunal nivå där 
kommunen nu funderar på hur man ska hantera frågan. Kommunen har på senare tid 
blivit mer restriktiv över exploatering på jordbruksmark och jordbruksmarkens status har 
enligt informanten fått högre status i samhällsplaneringen (Informant A, 2018). 
Informanten från LRF:s kommungrupp anser att frågan om jordbruksmarken är 
intressant och aktiv, och verkade inte speciellt orolig över kommunenens arbete. Däremot 
nämndes Trafikverket som planerade en väg genom informantens by där 
jordbruksmarkens påverkan inte prioriterades. Informanten pekar på att detta visar att 
jordbruksmarken har en ganska låg status i kommunen, och möjligen i norra Sverige 
överlag menar han (Antonsson, 2018).  
 
I Robertsfors är kommunen en landsbygds- och jordbrukskommun, där jordbruksmarken 
har hög status. Enligt informanten i Robertsfors är jordbruksmarken en näringsgren som 
har stort gehör oavsett politisk ledning (Ahnqvist, 2018). I kommunens 
översiktsplanering är skyddandet av värdefull jordbruksmark en viktig prioritering inom 
kommunens samhällsplanering (Robertsfors kommun, 2017). Informanten från LRF 
bekräftar att det inte finns några direkta hot mot jordbruksmarken från kommunen, men 
fanns det är svårt att undvika vet man att Norrbotniabanans utveckling kommer passera 
över jordbruksmark, vilket framåt kan skapa en sämre hantering av jordbruksmarken 
runt omkring (Persson, 2018).   

4.2.2 Norrbotten  
 
Vid nyexploatering i Piteå kommun står det i översiktsplanen att särskild hänsyn ska visas 
till verksamheter som tar stora markområden i anspråk, som skogsbruk, jordbruk och 
rennäringarna. I översiktsplanen beskrivs att jordbruket har en avgörande betydelse för 
en levande landsbygd, och för en effektiv markanvändning ska man i första hand utnyttja 
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redan befintliga områden och verksamheter istället för att exploatera nytt (Piteå ÖP, 
2016). Informanten från kommunen meddelar att kommunen har svårt att definiera 
styrningen för användningen av jordbruksmark, och försöker nu tillsammans med 
länsstyrelsen konkretisera problematiken. Kommunen har beviljat avstyckningar av 
jordbruksmark för t ex barn eller barnbarn, och inte beaktat jordbruksmarken enligt 
miljömål och miljöbalken som kanske inte riktigt är lika tillåtande. Informanten meddelar 
även att kommunen alltid har prioriterat att bygga i attraktiva lägen och har nu 
detaljplaner över bebyggelse på jordbruksmark. Framåt menar han att det inte är enkelt i 
alla lägen, men att man nog inte kan vara annat än restriktiv gällande byggande på 
jordbruksmark, särskilt efter senaste årens avslag för exploatering för bostäder från 
mark- och miljödomstolen (Steiner, 2018). Inom kommunen, anser informanten från 
LRF i Piteå, att kommunen säkerligen är medvetna om att jordbruksmarken har högre 
status än de vill att den ska ha. Han menar att länsstyrelsen har tydliga riktlinjer gällande 
att inte exploatera på åkermark eller strandnära områden. Samtidigt anser han att det 
finns områden i vissa byar där fälten är små och förlusten av åkermarken skulle kunna 
vara liten, och bostäder skulle kunna byggas (Olovsson, 2018).  
 
Luleå kommun meddelas vara inom ett skifte gällande styrning och användning av 
jordbruksmark. Tidigare har kommunen haft övergripande målsättningar om vikten av 
att ha kvar jordbruksmark, och lokal självförsörjning, men enligt informanten från Luleå 
kommun har styrningen tidigare varit svårtolkad. Vad som menas med brukningsvärd 
jordbruksmark som kommunen ska värna om enligt miljöbalken samt plan- och 
bygglagen har inte alltid varit självklart. Hösten 2017 tog Hushållningssällskapet som 
arbetar för en utveckling av landsbygden (Hushållningssällskapet, 2018), fram underlag 
för värdering av jordbruksmarken i kommunen, där de kom fram till tre grupper av 
jordbruksmark. Genom detta underlag avses samhällsplaneringen angående användning 
av jordbruksmark bli tydligare, och mer restriktivt gällande mycket värdefull 
jordbruksmark genom en starkare styrning (Bengtén, 2018). Inom LRF:s kommungrupp 
välkomnades enligt informanten kommunen inventering av jordbruksmarken, och 
hoppas att jordbruksmarkens status kan öka mer nu. Informanten menar även att det är 
ett gynnsamt dokument att inneha för företagarna inom jordbruket. Angående 
exploatering för byggnation i kommunen anser informanten att det är en svår fråga och 
han är inte avundsjuk över de på kommunen som arbetar med användning och utveckling 
av jordbruksmarken inom samhällsplaneringen på kommunen. Han meddelar att några 
stadsnära byar har vuxit enormt och de stadsnära byarna växer ihop, och en del åkermark 
har försvunnit. Eftersom Luleås stadsdel befinner sig på en halvö och lätt sväller utåt 
menar han att det inte skulle skada om man byggde mer på höjden (Nordgren, 2018). 
 
I Bodens ÖP beskrivs jordbrukets viktiga roll som näringsgren, dess utgörande av flera 
miljötjänster, men även vikten av brukningsvärd jordbruksmark med anledning av 
klimatförändringarna. Vidare beskrivs 3 kap. 4 § i miljöbalken (Boden kommun, 2017). 
Vid planläggning av bostäder i kommun där jordbruksmark berörs, görs en avvägning 
mellan olika markanvändningar meddelar informanten. Generellt är jordbruk en näring 
som kommunen värnar, men informanten nämner att kommunen just nu ställs inför 
planering av ett område med mycket jordbruksmark. Hon meddelar att området är 
strategiskt beläget med utbyggd infrastruktur, samhällsservice och goda kollektiva 
förbindelser, vilka är argument som väger tungt vid beslut att ta jordbruk i anspråk 
(Chlot, 2018). Enligt informanten från LRF:s kommungrupp är statusen på 
jordbruksmarken inom samhällsplaneringen ganska låg, trots att kommunens informant 
nämner att kommunen generellt värnar jordbruksmarken. Informanten är ordförande i 
LRF:s kommungrupp och anser att kommunen ser mer vinster i att planera och bygga ut 
nya bostadsområden, än att se olämpligheterna för jordbruksmarken (Eriksson, 2018).  
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4.2.3 Stockholm  
 
Enligt Södertäljes översiktsplan ska värdet av att bevara brukningsvärd jordbruksmark 
beaktas. På landsbygden ska ingen ny bebyggelse ske på åkermark, och vid byggnation 
ska förutsättningar för jordbruket beaktas. Lagstiftningen via miljöbalken beskrivs, och 
kommunen tar även upp vikten av att värna jordbruksmarken för att inte öka beroendet 
av importerade livsmedel. Man vill vara förberedd på ett ökat behov av lokal- och 
närodlade livsmedel (Södertälje kommun, 2013). Jordbruksmarken har idag en väldigt 
hög status, och ett högt avvägningsvärde, menar informanten på kommunen (Klingström, 
2018). Enligt informanten från LRF:s kommungrupp har jordbruksmarken hög status på 
landsbygden, och stadsnära är den inte låg, men det finns utrymme för diskussion och 
förbättring (Persson, 2018).  
 
I Norrtälje kommun är jordbruksmarken alltid en av många andra faktorer man måste 
förhålla sig inom planeringen, och har inte varit någon fokusfråga, menar informanten 
från kommunen (Johansson, 2018). Att frågan lyfts på statligt och regionalt håll anser 
han är bra för att frågan ska lyftas inom kommunen. Norrtälje har stor del av 
jordbruksmarken i Stockholms län, men har även en stor befolkning på landsbygden, och 
den växer (Johansson, 2018). Inom LRF är informanten osäker på jordbruksmarkens 
status i kommunen. Det han vet nu är att det planeras utbredning av det kommunala 
vatten- och avloppssystemen, och det antar han innebär mycket byggnation. Där är man 
inom LRF orolig över exploateringen på åkermark (Perholt, 2018).  
 
I Vallentunas ÖP beskriver man att jordbruksmarken ska värnas inom kommande 
fördjupade översiktsplaner för olika områden, och att brukningsvärd jordbruksmark ska 
tas till hänsyn vid ny bebyggelse, och att ny bebyggelse inte ska försvåra en rationell 
jordbruksdrift. Det ska inom planeringen framåt vara möjligt att i anslutning till 
tätorterna även upprätthålla ett öppet odlingslandskap (Vallentuna kommun, 2017). 
Trots framtida tänkta utvecklingen att Vallentuna tätort anses jordbruksmarkens status 
vara hög, speciellt ute på landsbygden. I vissa fall kommer bostadsutvecklingen 
prioriteras framåt, med det sägs vara undantagsfall där man ser att bostadsutvecklingen 
är ett större samhällsintresse (Skeppström, 2018).  
 
Vilken status jordbruksmarken har inom kommunernas planering ser olika ut, men den 
största skillnaden finns mellan hur tjänstepersonerna från kommunerna och personerna 
från LRF:s kommungrupper anser att frågan prioriteras, se figur 5 nedan.  
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Figur 5. Jordbruksmarkens status enligt informanterna på kommunerna i vänstra spalten och LRF:s 
kommungrupper i högra spalten. Blå = hög status. Orange = Mellan status. Grå = Låg status.  

4.3 Samarbete mellan kommun och lantbrukare 
 
I de undersökta kommunerna ser samarbetet mellan kommun och LRF:s kommungrupp 
vid exploatering av jordbruksmark olika ut. Hur samarbetet ser ut skiljer sig hos vissa 
beroende på samtalet med informanten från kommunen eller LRF. Inom de nio 
kommunerna är ett pågående samarbete mellan samtal och yttrande vid samråd 
vanligast, och tre kommuner bekräftar ett bra samarbete. I två kommuner bekräftar LRF 
ett bra samarbete, medan informanterna från kommunerna inte har haft vetskap om hur 
väl samarbetet ser ut eller ej. I fyra av kommunerna är informanterna från LRF och 
informanterna från kommunerna både osäkra kring samarbetet (se tabell 2).  
 
I Umeå arbetar informanten från kommunen som miljöplanerare inom miljö- och 
hälsoskydd och han vet inte helt hur samarbetet ser ut mellan kommunen och LRF:s 
kommungrupp. Om en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras, tas jordbruksmarken 
upp av avdelningen under markanvändningen. Vid enstaka lokaliseringar får avdelningen 
yttra sig över markanvändningen och där brukar de avslå. Vilka beslut som tas i 
byggnadsnämnden vet han inte, men han tror att de ofta ändå befalles (Svensson, 2018). 
Vid fysisk planering gällande jordbruksmark bekräftar informanten från LRF:s 
kommungrupp att de får yttra sig under samråd, men han anser att det mer är en 
avsiktsförklaring där kommunen får yttra sig om vad de tänkt (Johansson, 2018).  
 
Vid den fysiska planeringen och vid exploatering av bostäder har Skellefteå kommun inte 
mycket kontakt med LRF, som informanten från kommunen har förstått det. Hon menar 
att det är mer via måltidsenheten och näringslivskontoret som den täta kontakten i stort 
finns kring utvecklingen av landsbygden och företagandet (Informant A, 2018). Från 
LRF:s sida bekräftar man att samtal sker, de känner att deras åsikter lyssnas på, men 
däremot tas åsikterna inte stor hänsyn till (Antonsson, 2018).  
 
I Robertsfors sker ingen nyexploatering, och den dagen det är läge att exploatera ny mark 
menar informanten från kommunen att den dialogen inte är något problem (Ahnqvist, 
2018). Informanten från LRF:s kommungrupp har inte varit ordförande så länge, men 
menar att samarbetet fungerar ganska bra i Robertsfors. När frågor gällande 
jordbruksmark kommer upp, blir LRF tillfrågade eller informerade för att kunna yttra sig. 
Tidigare har det även varit lantbrukare som sitter i kommunfullmäktige, vilket således är 
positivt för samarbetet och jordbruksmarken (Persson, 2018).  
 
I Piteå finns samtal mellan kommun och LRF, där informanten från LRF anser att 
kontakten har blivit mycket bättre under senare tid. Idag är samarbetet bra och LRF är en 
viss instans på kommunen där lantbrukarnas åsikter tas hänsyn, menar informanten 
(Olovsson, 2018). LRF kan yttra sig genom att kommunen alltid skickar ut 
samrådsärenden vid bygglovsärenden eller besked om avstyckning, instämmer 
kommunens informant. Han meddelar dock även att eftersom LRF inte är en myndighet 
kan det komma olika yttranden från olika personer (Steiner, 2018).  
 
Samarbetet i Luleå vet informanten från kommunen inte helt hur den ser ut. Hon anser 
att initiativet för exploatering ändå oftast kommer från lantbrukarna själva, för 
kommunen exploaterar själva sällan på landsbygden (Bengtén, 2018). Informanten från 
LRF:s kommungrupp är ganska ny inom organisationen, men tror att samarbetet är på 
väg att bli bättre, och kommer bli än bättre eftersom kommunen har större fokus på 
jordbruksmarkens värde. Han menar även att samarbetet beror på hur aktiv LRF:s 
kommungrupp själva är (Nordgren, 2018).  
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Informanten på Bodens kommun anser att det är viktigt med tidig dialog där man pratar 
om planeringen, men hon själv arbetar på samhällsbyggnadskontoret som inte har något 
samverkansorgan med lantbrukarna och LRF (Chlot, 2018). Från LRF:s kommungrupp 
menar informanten att Bodens stadsplanering är en total landsbygdsplanering, men 
samarbetet ser trots det väldigt tunt ut. Några planer har överklagats, men någon dialog 
har inte ägt rum, menar informanten (Eriksson, 2018).  
 
Enligt informanten från Södertälje kommun samråder kommunen med LRF vid 
remissförfarande vid detaljplaner eller program som inbegriper jordbruksmark 
(Klingström, 2018). Från LRF:s sida bekräftas inte ett samarbete, men en dialog med svar 
genom remissyttranden. Informanten från LRF:s kommungrupp meddelar att flest 
dialoger sker med kommunens miljökontor, där han menar att de kan gynnas av 
varandras argument om byggnation planeras på landsbygden (Persson, 2018).  
 
Vetskapen kring samarbete i Norrtälje är osäker från representanten från kommunen, 
han arbetar med översiktsplanering och har ingen samverkan för att veta vilket samarbete 
som finns (Johansson, 2018). LRF:s informant menar att samarbetet är ganska bra. Varje 
år träffas representanter från kommungruppen med hela kommunstyrelsen, där LRF 
lägger in frågor, mycket kring infrastruktur och utvecklingen med vägar (Perholt, 2018).  
 
I Vallentuna är endast kommunens representerad i denna undersökning och där anses att 
det finns en pågående dialog mellan kommunen och LRF. Informanten från kommunen 
anser att varje enskilt tillfälle är unikt och även om man vill bevara jordbruksmark för 
framtida behov, är en del även hur lantbrukarna vill bedriva marken, och här är dialogen 
viktig (Skeppström, 2018).  
 
Tabell 2. Samarbete mellan kommun och LRF:s kommungrupp, i skalan Dialog – Ingen dialog. Här visar 
LRF/Kommun på att båda informanter har lika åsikt om samarbetet, och endast LRF eller Kommun visar att 
de har olika åsikt angående hur samarbetet ser ut.   

 

Samarbete mellan kommun och LRF:s kommungrupp  

Kommun Samarbete   

  Dialog Samtal/Osäkert  Ingen dialog 

Umeå   LRF/Kommun   

Skellefteå   LRF/Kommun   

Robertsfors LRF/Kommun     

Piteå LRF/Kommun     

Luleå   LRF/Kommun   

Boden   LRF/Kommun   

Södertälje LRF/Kommun     

Norrtälje LRF Kommun   

Vallentuna  LRF     
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4.4 Skillnader mellan kommunerna  
 
Vid planläggning för bostäder där jordbruksmark berörs görs inom kommunerna alltid en 
avvägning mellan olika markanvändningar, och de värderar jordbruksmarken enligt PBL, 
MB, 3 kap. 4 §, och egna mål. Genom undersökningen visades att kommunernas 
utveckling och användning av jordbruksmarken samt användning av lagstiftningen, 
vidare har både likheter och skillnader. I samtliga kommuner har en del av tätorten 
ianspråktagits till fördel för bostadsutvecklingen, i dåtid och nutid. Flertalet av 
informanterna från kommunerna anser dock att jordbruksmarkens status är hög, 
samtidigt som flertalet av informanterna från LRF istället anser att kommunens status på 
jordbruksmark kan vara högre. Några kommuner skiljer sig från resterande genom en 
tydligare styrning för skydd av jordbruksmark. I Robertsfors där i princip ingen 
nyexploatering sker (Ahnqvist, 2018), i Södertälje som är mycket restriktiva gällande 
byggnation på jordbruksmark (Klingström, 2018), och i Luleå där man har låtit inventera 
kommunens jordbruksmark och nu anser att man blivit mer restriktiva gällande 
nybyggnation på jordbruksmark. Här beskriver man att markområden för jordbruk ska 
finnas kvar även för att kommunen ska nå en högre lokal konsumtion (Luleå kommun, 
2018). Resterande kommuner värnar jordbruksmarken, men i likhet med varandra sker 
byggnation eller nyexploatering planeras i olika omfattningar framåt på jordbruksmark.  
 
Mellan Norrland och Stockholm visas en skillnad genom ett större tryck på 
regionalutvecklingen i Stockholm, och att stärka en hållbar klimatsmart utveckling i länet. 
Här nämner informanten i Vallentuna kommun RUFS 2050, där regionalutvecklingen 
med byggnadsutveckling ska prioriteras framför jordbruksmark (RUFS 2050, 
Skeppström, 2018). Hur man skyddar jordbruksmarken inom kommunerna ser dock 
mestadels liknande ut i både Norrland och Stockholm. Kommunerna står inför liknande 
utmaningar om tätorten ska utvecklas, och lantbruket ska värnas.  

4.4.1 Skillnad mellan statsnära tätortskommuner och glesbefolkade  
          landsortskommuner 
 
Mellan statsnära tätortskommuner och glesbefolkade landsortskommuner i denna 
undersökning finns inte en tydlig skillnad dem emellan. Översiktsplaner och intervjuerna 
visar liknande utveckling och användning av jordbruksmarken, oberoende om 
jordbruksmarken är placerad i tätortskommun eller lantortskommun. I de städer som 
växer mest finns det dock större risk för en konflikt i markanvändningen när och om, 
kommunen vill utvidga tätorten.  
 
I Västerbotten expanderar tätorten i både Umeå och Skellefteå (Svensson och Informant 
A, 2018). I Umeå har jordbruksmarken formellt sett hög status, men båda informanterna 
menar att verkligheten kan se annorlunda ut (Svensson och Johansson, 2018). 
Robertsfors däremot, har ingen nyexploatering. I Robertsfors talar informanterna om en 
bra dialog och här har jordbruksnäringen hög status och är ett av de viktigaste 
yrkesområdena för kommunen (Ahnqvist och Persson, 2018). Även om det står i Umeå 
kommuns ÖP att man ska skydda jordbruksmarken, ser verkligheten ibland annorlunda 
ut och jordbruksmarken prioriteras inte alltid högst inom planeringen, menar 
informanterna (Svensson och Johansson, 2018). I Skellefteå har jordbruksmarken börjat 
prioriteras högre, och här ska jordbruket dominera landsbygden, men det sker även en 
tillväxt i kommunen och det ska byggas många nya bostäder (Informant A, 2018). I 
Robertsfors ÖP står det däremot att man inte ska ianspråkta brukningsvärd 
jordbruksmark för boende (Robertsfors kommun, 2017), vilket skiljer sig från Umeå och 
Skellefteås möjlighet att skydda jordbruksmarken.  
 
I Norrbotten där Boden är länets landsortskommun i undersökningen menar 
informanten från LRF att stadsplaneringen är en total landsbygdsplanering, men som i 
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Piteå planeras bostadsutvecklingen på stadsnära jordbruksmark. Från Piteå menar 
informanten från LRF att den absolut bästa jordbruksmarken ligger närmast staden 
(Olovsson, 2018), och från kommunens sida har man alltid prioriterat att bygga bostäder i 
attraktiva lägen (Steiner, 2018). I Luleå försöker man exploatera för bostäder där 
jordbruksmarken redan är borta (Bengtén, 2018), och har antagit ett tydligare grepp om 
arbetet för att skydda jordbruksmarken. I Norrbotten ser skillnaden mellan de tätortsnära 
kommunerna och landsortskommunen inte lika tydlig ut, utan Luleå särskiljer sig mer 
från de två andra kommunerna, genom sitt arbete för ett tydligare skydd för 
jordbruksmarken.  
 
I Stockholm representerar Södertälje och Norrtälje glesbyggda landsortskommuner, och 
Vallentuna stadsnära tätortskommun, vilket skiljer sig från de andra länen. I Stockholm 
växer alla tre kommuner, men de vill även värna sin jordbruksmark. I Norrtälje menar 
informanten på kommunen att jordbruket inte har varit en fokusfråga, och att 
befolkningen på landsbygden ökar (Johansson, 2018), till skillnad mot i Södertälje där 
jordbruket har ett högt avvägningsvärde och där informanten på kommunen menar att 
det i princip inte går att exploatera alls på jordbruksmarken (Klingström, 2018). I 
Vallentuna är jordbruksmarken status hög enligt informanten, men långsiktigt planerar 
man en förtätning samt i vissa fall en utvidgning av tätorten där markkonflikter kommer 
uppstå (Skeppström).  

4.4.2 Konflikter och likheter 
 
Flertalet informanter pekar på att den tätortsnära jordbruksmarken löper störst risk för 
konflikter med den fysiska planeringen. Det är här de menar att kommunerna har 
nybyggnation och expansion av tätorten, vilket hotar jordbruksmark som ligger stadnära. 
I Umeå, Piteå och Norrtälje tas vidare tätortsnära problem upp som kan uppstå när 
staden expanderar och man bygger närmare jordbruket (Svensson, Steiner, Perholt, 
2018). Genom planering av stadslägenheter ute vid jordbruksmark, anser informanten 
från LRF i Umeå att risken för konflikter är stor. Han menar att folk som flyttar in nära 
jordbruksmarken antagligen inte är inskolade i problematiken med jordbruk, med t ex 
dammbildning och transporter (Johansson, 2018). Från LRF i Norrtälje nämns liknande 
problematik med tomtområden runtom jordbruksmarken som inte har förståelse för vad 
man gör och behöver för arbetet. Även intrång på åkermarker och hundar som springer in 
i djurhagarna (Perholt, 2018).  
 
Om man bygger närmare jordbruksmarken och jordbruksmarken plötsligt förvandlas till 
en stadsdel, kan marken även bli mer intressant för hästhållning, menar informanterna 
från Umeå och Piteå kommun. Det ger nya konflikter, genom att hästhållning kommer 
med nya regler gällande avstånd och ljud, samt eftersom hästar är mer allergena än kor 
(Svensson, Steiner, 2018). Att hästhållningen breder ut sig nämns även i Norrtälje och 
Vallentuna (Johansson 2018, Vallentuna kommun, 2017). 
 
Med växande städer och intresse för mer framkomlighet nämns även 
infrastruktursatsningar. Alla nämner inte infrastrukturen som en konflikt, men nya vägar 
och järnväg kan skapa konflikter mot både stadsnära och lantliga jordbruk. I Robertsfors 
anser informanten från kommunen att det inte finns några konfliktytor gällande 
jordbruksmarken i kommunen. Den dagen det ska exploateras ny mark menar hon att det 
heller inte finns problem med att föra den dialogen med lantbrukarna (Ahnqvist, 2018). 
Informanten från LRF i Robertsfors menar att man inte har behövt kämpa så hårt 
gällande exploatering, men om en kommande ringled ska dras runt staden kan konflikt 
uppstå gällande markplaneringen (Persson, 2018). Enligt kommunens ÖP uppmanas 
dock jordbruksmark att undvikas vid planering av ringled runt Robertsfors (Robertsfors 
kommun, 2017). Infrastrukturen menar även representanter från Umeå, Piteå och Boden 
är en konflikt med jordbruksmarken (Svensson 2018, Steiner 2018, Eriksson 2018). Inom 
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Norrtälje kommun menar informanten från att han inte känner till några specifika 
konflikter, men att det inom den fysiska planeringen däremot alltid är en 
prioriteringsfråga (Johansson, 2018). I stort menar informanten från Vallentuna 
kommun att det även alltid finns konflikt med riksintressen (Skeppström, 2018).  
 
En konflikt som tas upp från LRF i Södertälje är kommunens inriktning på att odla 
ekologiskt. Informanten menar att de inte har något emot ekologisk produktion, men 
däremot bristen på ekologiskt gödsel. Han menar att till skillnad från Östergötland t ex 
där det finns flera biogasanläggningar som producerar ekologiskt gödsel, så saknas det i 
Södertälje. Ska Södertälje lyckas med sin ekologiska odling anser han att kommunen 
måste investera mer, främst på att själva producera ekologiskt gödsel (Persson, 2018). 
Informanten från kommunen i Södertälje nämner ett område på landsbygden där det 
finns verksamheter som ägnar sig åt matproduktion som har behov av att expandera. Han 
menar att det blir väldigt svårt för kommunen som i övrigt är hård med att inte planera 
byggnation på jordbruksmark, att avvägningsbedöma eftersom expansion kommer ske på 
jordbruksmark (Klingström, 2018). 
 
I Robertsfors nämns från kommunens sida en viss grad av konflikt för vattentäkt. Det 
gäller en grusås för grundvatten, där kommunen har blivit restriktiva gällande hur man 
får bruka marken på åsen och hur man får göda (Ahnqvist, 2018). I Luleå menar 
informanten från LRF att även rennäringen kan vara en konflikt genom deras 
vinterbetesland ner mot kusten (Nordgren, 2018). Informanten från LRF i Piteå anser 
inte att byggnationen och expansionen är en konflikt, utan en diskussion där det gäller att 
komma fram till en lösning. Ett konfliktområde som nämns är även hur man gör med 
enskilda avlopp ute på landsbygden, där informanten menar att enskilda avlopp på 
landsbygden inte utgör någon fara. Hon menar också på att det är ett ganska stort sug för 
boende på landsbygden som hon anser att kommunen inte riktigt har upptäckt. Att 
kommunen säger att byggandet ska öka in i staden, men egentligen vill folk bo på landet. 
Det är enkelt att bygga i staden, lätt att få uthyrt och lätt att få entreprenörer att bygga. 
Några mil utanför stadskärnan är det däremot inte lika lätt, på grund av rädsla om 
mindre vinst, menar informanten (Olovsson, 2018). Även i Luleå sker en stor del av 
bostadsökningen på landsbygden, menar informanten från LRF (Nordgren, 2018).  
 
Förutom konflikter med jordbruksmarken ställdes även en fråga till informanterna kring 
om det finns konflikter mellan tätortsnära jordbruksmark och den på landsbygden. Här 
visade det sig att mer än hälften av kommunerna uppger att det finns konflikter. 
Resterande anser att det inte finns så stora skillnader och att jordbruksmarken i stort 
behandlas lika oberoende av att det ligger tätortsnära eller på landsbygden. I Skellefteå 
nämns inga stora konflikter kontra exploatering av jordbruksmarken, men från 
kommunens sida kan det bli små konflikter med lantbrukarna kring avstyckningar av 
jordbruksmark för nybyggnation (Informant A, 2018). Från LRF i Skellefteå nämner man 
inte heller någon direkt konflikt, men man önskar bättre underhåll av vägar ute på 
landsbygden (Antonsson, 2018). I Vallentuna nämner informanten från kommunen att 
problematiken för jordbruksmarken i tätort är främst bostadsutvecklingen, men att det på 
landsbygden finns stora delar mark som är skyddade av riksintressen för kulturmiljö, 
vilket kan göra det svårt för lantbrukarna att utveckla sin verksamhet på sin mark 
(Skeppström, 2018). I Boden kan jordbruksmark som ska brukas, enligt kommunens LIS-
plan inte få dispens för nybyggnation. Vilket informanten från kommunen menar är en 
något skarpare rekommendation än i Piteå ÖP, där man skriver att jordbruksmark ska 
bevaras i möjligaste mån (Chlot, 2018). I Umeå anser båda informanterna att det är den 
tätortsnära jordbruksmarken som främst tas i anspråk till fördel för en utvidgning av 
staden (Johansson, Svensson, 2018). 
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Tabell 3. Konfliktområden som benämndes som vanligast inom kommunerna.  
 

Konfliktområden  

	
• Byggnation av bostäder/expansion av tätorten 
• Infrastruktursatsningar  
• Tätortsnära problematik  
• Riksintressen  
• Hästhållning 
• Rennäringen  
• Ekologisk odling  
• Byggnation stadnära, folk vill bo på landsbygden  
• Enskilda avlopp  

 

4.6 Framtidstro och oro 
 
I Piteå anser informanten från LRF en oro över att det är svårt i Norrbotten med ekonomi 
för producenterna, vilket inte lockar unga att börja arbeta inom produktion av mat om det 
aldrig går att tjäna pengar på jordbruket (Olovsson, 2018). Enligt informanten på 
kommunen är det positivt att jordbruksmarken har fått större status, vilket bidrar till att 
jordbruksmarken inte försvinner i den takten den gjorde förr. Samtliga kommuner vill ha 
en levande landsbygd och i Piteå har man ett förslag på att stödja 
landsbygdsutvecklingen. Förslaget går ut på att alla fastighetsägare och exploatörer som 
bygger stadsnära även måste bygga 10 % av sina projekt i något av kommunens 
landsbygdscentra (Steiner, 2018).  
 
I Luleå välkomnar informanten från LRF inventeringen av jordbruksmarken som 
kommunen gjort som förhoppningsvis kan blir ett bra styrande dokument. Han menar att 
det är ett bra steg för att skydda jordbruksmarken, men här gäller det även att ha en 
känsla och ”inte skydda den i absurdum” (Nordgren, 2018). Inom kommunen har 
inventeringen av jordbruksmarken gett olika nivåer av skydd. Den allra finaste ska 
prioriteras högre än andra intressen inom kommunen, och för att hotas ska det gälla 
nationella intressen som t.ex. Norrbottniabanan, men det får kommunen hantera då. Om 
de ska mena allvar med att skydda jordbruksmarken måste kommunen tänka så, menar 
informanten. Ett hot hon nu dock är orolig över är hur vi ser på ekonomi, och våra 
handlingar. Att det största hotet är att man driver bort jordbruksmarken genom ett 
storskaligt ensidigt jordbruk. Att maten ska vara billigare och billigare, de känns svårt 
menar informanten. Samtidigt ser hon trenden mot slow-food hållet, med vikten av 
närproducerat och kvalitet för restaurangverksamheter (Bengtén, 2018). 
 
Även i Boden välkomnar informanten från LRF inventeringen av jordbruksmarken, men 
menar att man nu får se vad som komma skall. Han uppmanar det viktiga med en bra 
dialog mellan kommun och markägare, och att även LRF måste vara proaktiva för en 
gynnsam uppföljning av inventeringen (Eriksson, 2018).  
 
I Umeå är informanten från LRF orolig över den stadsnära jordbruksmarken, där 
kommunens ÖP pekar ut framtida byggnation, och önskar ett större värde på marken. 
Tyvärr menar han, värderas jordbruksmarken helt annorlunda från deras och 
kommunens sida (Johansson, 2018).  
 
”Att de tänker på det helt enkelt”, det är vad som behövs menar informanten från LRF i 
Skellefteå. Bra jordbruksmark måste skyddas, men där anser han att Skellefteå nog inte 
har några stora bekymmer, eftersom den stadsnära jordbruksmarken inte har högst 
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brukningsvärde. Han pekar mer på sorgen över Umeå där de har tagit mycket 
brukningsvärd jordbruksmark i anspråk (Antonsson, 2018). Informanten från 
kommunen lyfter även svårigheten med tolkningen av MB och vad som är det allmänna 
intresset. Hon menar att kommunen sällan kan uppfylla kravet som MB ställer. 
Byggnation på jordbruksmark får tillämpas p.g.a. väsentliga samhällsintressen, men 
avstyckningar av tomter för byggnation på jordbruksmark är oväsentliga 
samhällsintressen, där blir MB svårt att uppnå menar informanten (Informant A, 2018).   
 
Vid fysisk planering för att skydda jordbruksmarken pekar samtliga informanter från LRF 
i Norrbotten och Västerbotten att för markanvändning bör man ta skog istället för 
jordbruksmark. Informanten från LRF i Robertsfors förklarar:  
“Jordbruksmark tar du tjäle på varje år, skogsmark med hundra år emellan. Det är 
mindre kostsamt att förflytta skogsmarken en mil bort med det tidsspannet, men ska man 
flytta åkermarken en mil bort, ska fler transporter flyttas varje år, mot en transport vart 
hundrade år”. För att skydda jordbruksmarken måste man tänka att skogsmarken är 
betydligt mer okänslig, menar han (Persson, 2018).  
 
Ett hot som informanten från LRF i Södertälje ser är att kommunerna gärna gör reservat 
av tätortsnära skogar, vilket skapar risken att det tillslut bara finns jordbruksmark att 
bygga på när kommunen ska exploatera ny mark. Positivt är att han märker av en 
attitydförändring från regeringen med livsmedelsstrategin, och att länsstyrelserna gått ut 
med att man inte får bygga på jordbruksmark utan särskilda skäl (Persson, 2018). Även 
kommunen arbetar aktivt för att skydda jordbruksmarken genom att all mark som är 
klassad som jordbruksmark skyddas (Klingström, 2018).  
 
I Norrtälje har kommunen bestått av många sommarstugor, men de börjar nu bli 
permanenta meddelar informanten på kommunen (Johansson, 2018). Kommunen består 
av mycket jordbruksmark och informanten från LRF i Norrtälje önskar en större insikt 
över att Sverige behöver en högre självförsörjningsgrad, för att jordbruksmark ska 
bevaras även vid en utveckling av staden (Perholt, 2018). I Vallentuna tar informanten 
inte upp någon specifik oro eller framtidshopp.  

4.7 Jordbruksmark som riksintresse 
 
Att jordbruksmarken ska vara ett riksintresse för att skapa en högre prioritet inom 
planeringen är inte alla informanterna säkra på kommer ske. Det finns andra 
riksintressen att ta hänsyn till, och vid planeringen sker alltid en avvägning mellan olika 
intressen, menar informanten från Piteå kommun. Han föreslår istället att utefter 
strandskyddslagstiftningen kunna etablera en jordbrukslagstiftning som kan ge 
jordbruksmarken högre status (Steiner, 2018). I både Piteå och Luleå pekar man även på 
att många områden med odlingslandskap redan bedöms utefter riksintresset kulturmiljö 
(Steiner, 2018; Luleå kommun, 2017). I Robertsfors kan områden med jordbruksmark 
skyddas genom koppling till riksintresset kulturmiljö, men även riksintresset naturvård, 
nämner informanten (Ahnqvist, 2018).  
 
I Skellefteå menar informanten att jordbruksmarken troligen skulle få en högre status om 
det blir ett riksintresse, men att det egentligen kanske inte handlar om att skydda. Hon 
menar att man istället behöver göra bättre inventeringar i hela landet, över 
jordbruksmarken för en större vetskap om brukningsvärdet. Att man har lyft frågan 
internationellt menar hon även har fått upp synen inom kommunerna, och hon tycker sig 
se i många kommuners ÖP att man planerar att bevara jordbruksmark framför 
exploatering (Informant A, 2018).  
 
Att jordbruksmarken skulle påverkas om det blir ett riksintresse, anser informanten från 
Vallentuna kommun. Men han ser även problematik. Vallentuna förespråkar tillsammans 
med roslagskommunerna och Arlanda regionen en avgrening sinsemellan. Där ser man 
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intresse för ett hållbart resande och miljöaspekter, och även fördelar för 
arbetsmarknaden, och förbättrad pendling. Om jordbruksmarken blir ett riksintresse som 
ska väga tyngre än andra intressen, menar han att helheten kan drabbas. Inom 
planeringen är det tunga avvägningar, och egentligen anser han att det bottnar i att 
jordbruksmarken måste vara ett större samhällsintresse för ett ökat värde, med ett större 
skydd (Skeppström, 2018). Med lagstiftningen och en bra kartläggning över kommunens 
jordbruksmark menar informanten från Luleå kommun att det räcker som skydd. Hon 
anser att lagstiftningen är ganska stark, och att det även är bra den är tolkningsbar och 
används på olika sätt (Bengtén, 2018). 
 
 

5 Diskussion  

5.1 Utveckling och användning av jordbruksmarken  
 
Enligt FAO (2009) kan matproduktion fram till år 2050 behöva öka med upp till 70 % för 
att mätta världens befolkning. I Sverige visar Jordbruksverkets (2017) beräkningar på att 
mellan 2010-2017 minskade jordbruksarealen med 65 000 hektar, och över 9 000 
jordbruksföretag. Genom intervjuerna framkommer att utvecklingen och användningen i 
Västerbotten, Norrbotten och Stockholm följer Sveriges utveckling och Jordbruksverkets 
beräkningar. Vid planering av byggnation avväger kommunerna olika intressen och inom 
flertalet av de undersökta kommunerna utförs eller kommer byggnation framåt utföras på 
jordbruksmark. I Västerbotten har Umeå den största befolkningsökningen. Trots att en 
hållbar stadsutveckling i ska innefatta långsiktigt hållbara stadsnära jordbruk (Umeå 
kommun, 2017) är det inte bara informanterna från kommunen och LRF:s kommungrupp 
som pekar på att jordbruksmark har tagits i anspråk för byggnation (Svensson och 
Johansson, 2018). Resultatet visar att även informanterna från LRF i Robertsfors och 
Skellefteå uttryckte större oro över utvecklingen i Umeå än i sina egna hemkommuner 
(Persson 2018; Informant A, 2018). I Norrbotten visar intervjuerna på liknande 
inställning i Piteå och Boden. Trots att översiktsplanerna beskriver att jordbruksmarken 
ska värnas är det betydande för kommunerna att bygga i attraktiva lägen (Steiner 2018; 
Chlot, 2018). I Luleå har kommunen tagit ett allvarligare tag om arbetet för att skydda 
jordbruksmark, och genom inventering av jordbruksmark skapat en större tydlighet 
(Bengtén, 2018). I Stockholm har Norrtälje den största andelen jordbruksmarken i länet 
och har tidigare varit en semesterkommun där många haft sommarstugor. Dessa börjar 
nu dock bli permanenta och informanten på kommunen bekräftar en framtida utvidgning 
av tätorten (Johansson, 2018). Vallentuna ska även utvecklas och länkas samman bättre 
med grannkommunerna genom en utveckling av kollektivtrafiken i norra Stockholm 
(Skeppström, 2018). Så som i andra kommuner har även Södertäljes tätort utvecklats en 
del på jordbruksmark, men nu arbetar man för att skydda marken. I resultatet visar det 
sig att samtliga undersökta kommuner i Stockholm ska skydda jordbruksmarken, men 
verkligheten ser ibland annorlunda ut. Här finns en risk att minskad jordbruksareal 
kommer hamna i framtida beräkningar från Jordbruksverket och fortsätta visa på den 
negativa utvecklingen. 

5.2 Jordbruksmarkens status inom fysisk planering 
 
Resultatet gällande jordbruksmarkens status visar att flertalet kommuner inte ser ut att 
möta behovet enligt beräkningar från FAO (2009). Via kommunernas översiktsplaner och 
kommunernas informanter menar man att jordbruksmarken ska värnas, och att dess 
status är hög. Samtidigt utvecklas många tätorter och landsbygder och bostadsutveckling 
planeras. Generellt visar resultaten på en polariserad inställning. Via översiktsplanerna 
ämnar kommunerna skydda jordbruksmarken, men byggnation är ofta inte helt uteslutet 
och det kan byggas vid motiverat behov. Detta går ihop med liknande resultat från 
Larsson och Germundsson (2012) som undersökte vilka strategier och metoder 58 
kommuner arbetar med gällande hushållning med jordbruksmark.  
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Inom planeringen skyddas jordbruksmarken enligt lagstiftningen nationellt utifrån plan- 
och bygglagen och vidare genom miljöbalken. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken, får det byggas 
på jordbruksmark för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Genom kommunala 
planmonopolet är det vidare kommunerna som styr vilken mark som ska planeras vid 
byggnation (Boverket, 2014). Enligt miljöbalken ska planering på jordbruksmark ske om 
behovet inte kan tillgodoses genom anspråk av annan mark. Lagstiftningen uppmanar 
kommunerna att värna om jordbruksmarken och alltid undersöka alternativ vid planering 
av byggnation. Resultatet visar dock på att i slutändan har jordbruksmarken likväl inte ett 
bestämt skydd, utan är upp för tolkning för kommunerna vid planering. Eftersom 
lagstiftningen gällande jordbruksmark är tolkningsbar definieras jordbruksmarkens 
status olika inom kommunerna. Det visar sig att jordbruksmarken anses inneha en hög 
status till följd av lagstiftningen i flertalet kommuner, men att kommunerna i praktiken 
avväger mellan många intressen där det visar sig att andra intressen har högre status. 
Informanterna svarade inte ja eller nej angående om jordbrukets status var hög eller låg, 
men generellt visades att flertalet från kommunerna anser att jordbruksmarken har hög 
status medan flertalet av informanterna från LRF i motsats anser att den är låg. En 
informant från LRF menade att även om utvecklingen för jordbruksmarken är negativ 
visar han förståelse för kommunens dilemma. Trots att samtliga från både kommunerna 
och LRF:s kommungrupper vill värna jordbruksmarken visar resultatet att kommunen 
har fler intressen som ska uppfyllas och utvecklas, och när jordbruksmarken är ett 
intresse som alla andra verkar jordbruksmarkens status inte prioriteras högst.  
 
Resultatet visar att några kommuner skiljer sig från resterande. I Robertsfors är 
jordbruksmarken en av kommunens viktigaste näringsgrenar och har hög status 
oberoende av politisk ledning (Ahnqvist, 2018). Kommunen är även undersökningens 
minsta kommun sett till folkmängd, och här hotar inte en expansion av staden. Det hot 
som tas upp i resultatet är ett framtida hot via Norrbotniabanan, som är skyddat som 
riksintresse. Infrastruktursatsningen kommer framåt ianspråkta jordbruksmark, vilket 
man hos LRF även vet kommer vara svårt att undvika. Södertälje och Luleå framhåller 
likheter genom tanken om närodlat inom kommunen och uttrycker att de båda verkligen 
ämnar värna jordbruksmarken (Klingström, Bengtén, 2018). Luleå anses även genom 
inventeringen av jordbruksmark ha ökat kommunens status på jordbruksmarken. Likt 
Robertsfors är Boden Norrbottens minsta stad sett till folkmängd, men här finns 
skillnader i hur man värnar jordbruksmarken. Jordbruksmarken ska ha hög status, men 
vid undersökningen framhölls planerna för byggnation på brukningsvärd jordbruksmark 
(Chlot, 2018). I Västerbotten visar resultatet att jordbruksmarken har hög status i både 
Skellefteå och Umeå men där Skellefteå har planer på att jordbruksmark ska bevaras, 
men även kan komma att exploateras. Genom att frågan har uppmärksammats både 
internationellt och nationellt funderar man i Skellefteå dock på hur jordbruksmarken kan 
få högre status i praktiken (Informant A, 2018). För Umeå verkar delar av det stadsnära 
jordbruket vara i störst risk att ianspråktas till fördel för andra intressen. Det är den 
kommun där resultatet visar att jordbrukets status mest liknar Stockholmskommunerna, 
genom konflikten med en större ökad befolkning. I Norrtälje där jordbruksmarken inte 
varit någon fokusfråga är en av de största minskningarna i landet av jordbruksareal 
kanske inte så konstig. Trots vikten av jordbruket som näringsgren och landsbygdens 
viktiga betydelse, visar det sig att jordbruksmarken ändå alltid är ett av många intressen 
att förhålla sig till inom planeringen (Johansson, 2018). Vallentuna planerar att utveckla 
tätorten framåt, men där anses ändå jordbruksmarkens status vara hög. Flertalet 
översiktsplaner och informanter från kommunerna nämner att jordbruksmarkens status 
anses vara speciellt hög på landsbygden. För jordbruksmarken och företagare på 
landsbygden borde det anses positivt, men resultatet visar på konflikten med riksintresset 
kulturmiljö som kan ingå som skydd på jordbruksmark från kommunen. Det visar sig 
även kunna förhindra en utökning av verksamheter eller nya bostäder till 
familjemedlemmar. I Vallentuna menar man att det även ska vara möjligt framåt att i 
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anslutning till tätorterna upprätthålla ett öppet odlingslandskap (Vallentuna kommun, 
2017), där framtiden får utvisa möjligheterna och hot. I Piteå visas att man i likhet med 
Skellefteå försöker definiera styrningen för användning av jordbruksmark, vilket framförs 
som svårt (Steiner, 2018). Här uppvisar resultatet en brist hos lagstiftningen, men det 
visar sig även att åsikterna skiljer sig över hur jordbruksmarken ska få en tydligare status 
vid planering och bostadsbyggnation.  
 
Ett alternativ för ett starkare skydd är genom lagstiftning som ett riksintresse. Gällande 
att det är rätt väg att gå för större status visar resultatet att alla informanter inte är 
överens kring. Resultatet visar att jordbruksmarken kan få ett starkare skydd genom att 
klassas som riksintresse. Eftersom många områden med jordbruksmark kan skyddas 
genom framförallt riksintresset kulturmiljö samt även naturvård framställs dock 
lösningen för ett starkare skydd på jordbruksmarken inte styras i enlighet som 
riksintresse. Ännu ett riksintresse verkar heller inte vara alla informanters önskan. Här 
menas jordbruksmarken som riksintresse till och med få för hög status och hamna i 
konflikt med en hållbar utveckling, genom till exempel en utveckling av norra Stockholm 
(Skeppström, 2018). Enligt SLU (Sveriges lantbrukaruniversitet) (2017) kan en följande 
anledning till att kommunerna anser att jordbruksmarken inte behöver vara riksintresse 
även bero på att jordbruksmark anses billigare och enklare att bygga på. Sverige består av 
50 % skog och runt 7 % jordbruksmark, vilket är en anledning till att SLU liksom ett 
flertal informanter från LRF anser att kommunerna borde ianspråkta skogsmark istället 
för jordbruksmark vid nyexploatering. Motioner har skickats och utredningar har gjorts 
men på grund av att Miljödepartementet (2009) ansåg att endast i princip jordbruksmark 
i Skåne skulle skyddas antogs inte förslaget.  
Behovet har under åren ytterligare föreslagits, för regeringen (Riksdagen, 2012), och från 
SLU som anser att frågan ännu inte är löst (SLU, 2017). Ännu är jordbruksmarken inte ett 
riksintresse, och resultatet visar att informanterna lyfter att jordbruksmarken måste vara 
ett större samhällsintresse för att erhålla ett högre värde. Frågan är bara hur länge 
jordbruket måste vänta på att verkligen skyddas. Med önskan från regeringen att öka 
självförsörjningsgraden (Regeringskansliet, 2017) samt med Jordbruksverkets (2017b) 
beräkningar enligt Figur 2, att den mesta jordbruksmarken exploateras på grund av 
bostadsbebyggelse (Jordbruksverket, 2017), verkar jordbruksmarkens behov om en ökad 
värdering behöva styras ytterligare från kommunerna om lagstiftningen inte räcker. 
Resultaten visar att miljöbalken har svagheter genom att inte vara tillräcklig som ett 
skydd för jordbruksmarken. Här menar Naturskyddsföreningen att om jordbruksmarken 
skulle vara ett riksintresse kan länsstyrelserna gripa in i kommunernas planering. Nu 
finns ingen statlig myndighet som ansvarar för att jordbruksmarken inte används för 
allmän exploatering (Naturskyddsföreningen, 2014), och även om jordbruksmarken 
värnas visar både resultatet och beräkningar från Jordbruksverket (2017) att 
jordbruksmarken minskar, och inte minst att företagarna blir färre.  
 
Om jordbruksmarken ska få högre prioritet när bostadsutveckling ska planeras visar 
resultatet även på att samarbetet mellan kommunerna och LRF:s kommungrupper kan 
bli bättre. För bästa utgång bör fler avdelningar gällande den fysiska planeringen på 
kommunerna arbeta genom en tydligare dialog med lantbrukarna, för en hållbar 
utveckling för så väl morgondagens livsmedel som den nödvändiga bostadsutvecklingen. 
Resultatet visar på att informanterna från LRF uppmanar till ett mycket starkare skydd 
för speciellt högt värderad jordbruksmark, och att markerna måste hållas öppna för 
framtidens matproduktion.    

5.3 Skillnader mellan stadsnära tätortskommuner och glesbefolkade 
landsortskommuner 
 
I de undersökta kommunerna finns likheter och skillnader när samtliga kommuner står 
inför utmaningen att tolka miljöbalken på bästa möjliga sätt vid nyexploatering, för att 
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samtidigt värna kommunens jordbruksmark. Kommunerna som utmärker sig genom att 
ha tydliggjort styrningen för att värna jordbruksmarken har olika förutsättningar för att 
det ska kunna ske. Där resultatet visar att Robertsfors inte har någon nyexploatering som 
hotar jordbruksmarken, där Luleå verkar vilja mena allvar med att skydda 
jordbruksmarken genom inventeringen över kommunens jordbruksmark, samt där 
informanten från Södertälje kommun menar att man nu inte ska kunna bygga på 
jordbruksmark.  
 
Mellan Norrland och Stockholm visar resultatet att det finns likheter i att flertalet 
kommuner utvecklar eller vill utveckla sin tätort, där samtliga kommuner måste 
bestämma att värna eller ianspråkta jordbruksmark. Skillnader finns likväl. Kommunerna 
i de olika regionerna har olika utmaningar med inflyttning och befolkningsmängd/yta. 
Kommunerna i Stockholm står inför en regional utvecklingsplan där kommuner ska 
sammankopplas genom en utveckling av kollektivtrafiken. Tätorter ska förtätas, men även 
landsbygdskommuner behöver utvecklas för att mätta en ökad befolkningsmängd (RUFS 
2050, 2018). I Norrland minskar befolkningen i olika län och det sker en omfördelning 
från inlandet mot kusten. Norrbotten är ett av de län där befolkningen minskar, men 
Västerbotten däremot är det län där befolkningen ökar i Norrland. Från Norrland sker 
även en flyttningsförlust mot storstadsområdena där Stockholm är det län dit flest 
norrlänningar flyttar (Umeå kommun, 2015), i likhet med att Umeå har störst folkmängd 
i Norrlands enda län där befolkningen ökar. Hos kommunerna finns även skillnad i 
förutsättningar för att odla grödor. På grund av temperaturskillnader och 
markförhållanden i landet har mellersta Sverige och Stockholm till skillnad från Norrland 
en längre period på året då marken är brukningsbar. Skillnaderna i geografiska 
förutsättningar ger skillnader i jordbruksmarkens användning, enligt Figur 3. I 
Västerbotten och Norrbotten odlas mestadels vall och grönfoderväxter, medan Stockholm 
kan odla mer spannmål (Jordbruksverket, 2017a).  
 
Gällande skillnader mellan stadsnära tätortskommuner och glesbefolkade 
landsortskommuner kan en tydlig skillnad vara kommunernas rätt att ianspråkta 
jordbruksmark för att utöka tätorten. Vilket är motsatt till det skydd samtliga kommuner 
har mot jordbruksmarken på landsbygden. Även om landsortskommunerna inom 
Stockholm län i denna undersökning skiljer sig från landsortskommunerna i Norrland, 
bör utbredd jordbruksmark möjligen vara mer skyddad i landsortskommunerna genom 
kopplingar mot riksintresset kulturmiljö och viljan från kommunen att ha ett öppet 
landskap.  
 
Jordbruksmarken visar sig ha många konfliktområden och att skydda jordbruksmarken 
verkar inte alltid vara en enkel uppgift. Informanterna nämner många konflikter, där 
resultatet visar att byggnation är den främsta inom alla tre län, som även visas i Tabell 3. 
Här finns likheter inom kommunerna genom vilja och strävan efter att utveckla attraktiva 
och hållbara städer. Flertalet kommuner menar att de vill förtäta tätorten, men förtätning 
är inte alltid möjlig på grund av bland annat intressekonflikter. Avvägningar mellan 
intressen kan även göra att man hamnar i att utvidga områden som är strategiskt belägna 
(Chlot, 2018). Att utveckla hållbara städer ingår i en hållbar utveckling, för enligt 
Jordbruksverket (2016) är städer en stor klimatbov. Enligt Boverket (2009) har städer en 
stor uppgift i att minska energianvändningen och koldioxidutsläpp. Här menar Boverket 
att man kan skapa både ekologiska och sociala fördelar genom att exploatera för 
bebyggelse och infrastruktur stadsnära. Resultaten överensstämmer med en 
undersökning från SLU 2012, som visade på en tydlig markanvändningskonflikt inom 
kommunerna. En konflikt mellan att värna och skydda jordbruksmarken stadsnära, och 
att utveckla en framtida hållbar stad (Larsson & Germundsson, 2012). En annan konflikt 
som resultatet visar på är hästhållningen, se Tabell 3. Det framkommer i flera kommuner 
att hästhållningen ökar. Organisation Greppa näringen (2017) menar att hästhagar som 
verksamhet idag upptar en tiondel av jordbruksmarken i Sverige och det finns i nutid fler 
hästar än mjölkkor. Organisationen menar att till skillnad mot jordbrukssektorn där 
utsläpp är väl reglerat, är det inte lika tydligt för hästägare. Fördelar med hästhållning är 
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att man håller markerna öppna, men organisationen stärker problematiken som 
resultatet visar på gällande den ökade hästhållningen, med nya problem när 
jordbruksmark omvandlas till hästgårdar.  
 
Resultatet tar även upp den negativa utvecklingen för jordbruksmarken med färre 
företagare men brukande av större marker och fler djur. En informant visade stor oro 
över den utvecklingen, och menade även på oron över att jordbruket blir mer ensidigt 
(Bengtén, 2018). Denna oro följer bland annat Naturskyddsföreningens (2018) oro, över 
ett mer storskaligt jordbruk som har olika specialiseringar inom olika regioner, vilket kan 
öka risken för bland annat näringsläckage och minskad biologisk mångfald.  
 
 

6 Slutsats 

Resultaten visar på en negativ bild av utvecklingen och användningen av 
jordbruksmarken, genom risk för mer minskad jordbruksareal och genom 
jordbruksföretagare som är oroliga över utvecklingen. De undersökta kommunerna har 
olika förutsättningar för att skydda jordbruksmarken, men även möjlighet att påverka. 
Åtta av nio kommuner i undersökningen framför att jordbruksmark tagits i anspråk för 
bostadsbebyggelse. Den sista kommunen är Robertsfors där ingen nyexploatering sker, 
som tillsammans med Luleå och Södertälje är de tre kommuner där användningen i 
närtid värnas tydligare än resterande kommuner. I flertalet av kommunerna ianspråktas 
jordbruksmarken i olika omfattningar i nutid, genom avvägningar mellan andra 
intressen. Här visar resultatet på en markkonflikt mellan utveckling av en attraktiv och 
hållbar stad genom förtätning och utvidgning av strategiskt belägna områden, och 
möjligheten att skydda jordbruksmarken. Undersökningen visar att förtätning och 
utvidgning av strategiskt belägna områden vanligen får högst prioritet i slutändan. 
Lagstiftningen visar sig inte räcka som garanti för skydd av jordbruksmarken. Trots att 
flertalet informanter från kommunerna framhäver kommunens höga status på 
jordbruksmarken visas kommunens tolkningsfrihet genom att väsentliga 
samhällsintressen som bostadsbebyggelse i praktiken näst intill alltid prioriteras högre 
inom planeringen.   
 
I Västerbotten, Norrbotten och Stockholm står kommunernas jordbruksmark inför olika 
konflikter, med bostadsbebyggelsen som framförs som den yttersta gemensamma 
konflikten. Det finns även en konflikt mellan jordbruksmark som är beläget stadsnära och 
jordbruksmark på landsbygden gällande hur jordbruksmark skyddas. I slutet står 
jordbruksmarken i konflikt med kommunernas vilja att utveckla attraktiva och hållbara 
städer. Två intressen som istället borde ha gemensamma mål om en hållbar utveckling 
genom hållbara städer och en hållbar livsmedelsproduktion. Dagens jordbruksmark 
måste prioriteras inom planeringen, om Regeringens livsmedelsstrategi ska uppnås. 
Resultatet visar ändå även hopp om att jordbruksmarken som intresse hamnar högre på 
den beslutande agendan och att jordbruksmarkens status prioriteras högre.  
 
För vidare arbete föreslås en ny inventering av landets jordbruksmark. Vidare forskning 
bör även undersöka möjligheten att skydda jordbruksmarken genom tydligare gränser 
mellan tätort och landsbygd, och kunskapen kring vikten av jordbruksmarkens status - 
dess problematik och utmaningar bör även öka bland konsumenterna. 
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Bilaga 1 

Intervjuformulär (Fråga 3 ställdes endast till kommunerna).  
 

1. Hur har utvecklingen och användningen av jordbruksmark sett ut i kommunen?  
 

2. Vad anser du är jordbruksmarkens status i den lokala samhällsplaneringen? 
 

3. Vilka styrdokument har kommunen mer än ÖP? 
(T ex skyddsavstånd till djurhållning vid nybyggande, Policy för "byggande i byar" 
etc.) 
 

4. Vilka rutiner finns vid planering och exploatering?  
• Hur ser samarbetet mellan kommunen och lantbrukarna/LRF ut?  

(Har man regelbundna möten? Är LRF:s kommungrupp samrådspart vid 
planläggningar, bygglov etc? Hur fungerar samarbetet allmänt?) 
 

5. Varför anser ni att jordbruksmarken är viktig? Vilka är de stora värdena? 
 

6. Vilken jordbruksmark är värdefull och ska skyddas? 
(Detta är en viktig fråga och en stor gråzon. De flesta vill skydda aktivt brukad 
mark, men många vill exploatera mark som lagts ner och som håller på att växa 
igen. Det kanske t.o.m. är bättre för landsbygden att bygga än att mark får växa 
igen ibland.)  

• Var drar man gränsen? 
 

7. Vilka konflikter finns? 
• Finns några konkreta exempel på "konfliktfall"? Har det handlat om 

jordbruk kontra byggande eller något annat? 
• Om kommun med stora skillnader mellan tätort och landsbygdsdelar, hur 

avspeglas detta i planeringen och i ev. konflikter? 
 

8. Sverige har en Livsmedelsstrategi som säger att vi bör öka vår produktion på mat, 
och vi bör även öka vår självförsörjningsgrad, hur ser man på detta i kommunen?  
 

9. Hur bör utvecklingen (inom fysisk planering) se ut för att skydda 
jordbruksmarken framåt?  
 

10. Är det något jag missat som är viktigt att nämna?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


