
Mölndals stad

Foto: N
orconsult

Planeringsunderlag & 
handläggningsstöd för jordbruksmark

Uppdragsnr: 1075082    Version: 04 Datum: 2022-02-24



Uppdragsgivare: Mölndal stad 
Uppdragsgivarens kontaktperson: Mölndals stad Elisabet Börlin & Lisa Lund

Konsult: Norconsult AB

Uppdragsledare: Charlotta Boström 
Expert/Granskare: Sara Rydbeck 
Handläggare: Camilla Estvall, Anna Lagerquist Sergel

Fotografier: Norconsult alternativt Mölndals stadsmuseum

Kartor: Framtagna av Norconsult alternativt Mölndal stad och Lantmäteriets Min Karta

Version Datum Beskrivning Upprättad Granskad Godkänd
Slutversion 2022-02-

22, justerad 
2022-02-24

Slutversion. Handling reviderad enligt kommu-
nens synpunkter skickade 2022-01-20.

Charlotta 
Boström, 
Camilla 
Estvall, Sara 
Rydbeck

Sara 
Rydbeck, 
Charlotta 
Boström

Koncept 2021-12-02 Utkast. Charlotta 
Boström, 
Camilla 
Estvall, Sara 
Rydbeck

Sara Ryd-
beck

Koncept 2021-09-16 Koncept inför extern granskning. Charlotta 
Boström, 
Camilla 
Estvall, Anna 
Lagerquist 
Sergel

Detta dokument är framtaget av Norconsult AB som del av det uppdrag dokumentet gäller. Upphovsrätten tillhör Norconsult.  
Beställaren har, om inte annat avtalats, endast rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat för uppdragets avsedda ändamål. 



Sammanfattning
Denna rapport utgör ett planeringsunderlag samt handläggningsstöd vid Mölndals stads arbete med jord-
bruksmark. Utredningen ger en allmän beskrivning av jordbruksmarkens brukningsvärden. Här beskrivs 
även de globala, nationella, regionala och lokala hållbarhetsmålen som berör jordbruksmark kopplat till 
fysisk planering. Vidare beskrivs vad lagstiftning och praxis säger avseende exploatering och bevarande 
av jordbruksmark. 

Mölndals stad är en storstadskommun med en snabbt växande befolkning. Nulägesanalysen visar att        
7 % av kommunens mark utgörs av jordbruksmark. Mycket av den kvarvarande jordbruksmarken finns 
i anslutning till tätorter och befintliga infrastrukturstråk i Mölndalsåns och Lindomeåns dalgångar, men 
även mindre områden i Fässbergsdalen, Sandsjöbacka och vid Gunnebo slott. Stora delar av kommu-
nens kvarvarande jordbruksmark är relativt småskalig med många biotopskyddade landskapselement 
och ofta höga natur- och kulturvärden.

Jordbrukslandskapet och kulturhistoriska lämningar indikerar att jordbruksmarken, inte minst vid dal-
gångarna, brukats under lång tid. Liksom många andra kommuner har mycket av kommunens jordbruk-
smark försvunnit. Hur mycket som har försvunnit till följd av exploatering är svårt att säga, men av den 
historiska analysen framgår det att mycket av jordbruksmarken exploaterades under 1960-1970-talet då 
många av Mölndals tätorter byggdes ut. Av Jordbruksverkets utredningar ’Exploatering av jordbruksmark’ 
har cirka 14 hektar jordbruksmark exploaterats i Mölndal sedan 2006. Vilket motsvarar 1,2 procent av 
kommunens totala andel jordbruksmark.

Även om en relativt liten andel exploaterats de senaste åren behöver frågan om ianspråktagande ses ur 
ett bredare perspektiv. Jordbruksmark som en gång tar tagits i anspråk går inte att återställa. Minskning 
av världens jordbruksmark till följd av klimatförändringar genom stigande havsnivåer och ökenutbred-
ningar i andra delar av världen ger insikt om att Sveriges jordbruksmark blir alltmer betydelsefull. Den är 
inte bara viktig för framtida livsmedelsförsörjning utan även andra aspekter såsom biologisk mångfald, 
klimatfaktorer och förståelsen av det historiska landskapet.

I Sverige är denna mark starkt skyddad av miljöbalken ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.” Lagstiftningen är dock komplex och 
lämnar utrymme för tolkning. Jordbruksverket har tillsammans med olika länsstyrelser och kommuner 
runt om i Sverige försökt tydliggöra lagstiftningens olika begrepp och hur konflikten mellan samhällsut-
veckling och ianspråktagande av jordbruksmark kan hanteras. Utifrån vägledningarna presenterar denna 
utredning en checklista som är tänkt att fungera som ett handläggningsstöd. Den ska vara vägledande i 
ärenden där ianspråktagande av jordbruksmark kan bli aktuell i samband med t.ex plan- eller bygglovsan-
sökningar. Men även vid utveckling av grönstruktur och bevarandeåtgärder för natur- och kulturmiljöer. 
Sist i rapporten ges förslag på rekommendationer för hur kommunen bör arbeta i frågor gällande ian-
språktagande alternativt bevarande av jordbruksmark
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Bakgrund
Jordbruksmarken som resurs är av stor betydelse för livsmedelsproduktion, klimatanpassning och biolo-
gisk mångfald. Den är av nationell betydelse och i Sverige finns idag cirka 3 miljon hektar jordbruksmark. 
Arealen minskar dock för varje år. Jordbruksmarken är ett resultat av generationers arbete av odling och 
bete för produktion av livsmedel och djurfoder, vilket har varit ett tidskrävande arbete. Jordbruksmarken 
är en begränsande resurs som är ovärderlig för att klara framtida utmaningar. Trots det exploateras jord-
bruks- mark för ny bebyggelse och infrastruktur, planteras med skog eller tillåts växa igen när jordbruks-
driften upphör. I framtiden bedöms den svenska jordbruksmarken vara ännu viktigare än idag, då globala 
klimatförändringar bidrar till att minska tillgången på jordbruksmark i många länder (Jordbruksverket 
2021a).

Samtidigt som trenden visar att jordbruksmarken minskar i Sverige har nyligen avgjorda rättsfall visat 
på att jordbruksmarkens skydd har stärkts. Frågan om jordbruksmark är högaktuell på många sätt. Ett 
flertal kommuner och myndigheter arbetar just att ta fram vägledningar för att tolka lagstiftningen och 
implementeras. Utredningar likt dessa kan också ses som ett exempel på hur arbete görs för att belysa 
jordbruksmarkens roll i fysisk planering och hur den bör hanteras (Jordbruksverket 2021a).

Mölndals stad är, liksom många andra storstadskommuner, en kraftigt växande kommun som lockar 
många nya invånare och företag. Mölndals utveckling har de senaste åren inneburit att jordbruksmarken 
minskat, bland annat till följd av tätorternas utveckling. Inom ramen för bl.a. arbetet med en ny översikts-
plan behöver en inriktning för jordbruksmark arbetas fram, där den aktuella lagstiftningen sätter ramarna. 

Detta planeringsunderlag ska utgöra ett kunskapsunderlag som förklarar olika begrepp, lagstiftning och 
hållbarhetsmål kopplat till jordbruksmark och vilka konsekvenser exploatering kan medföra för jordbruk-
smarken. Vidare beskrivs kommunens jordbruksmark både i nuläget och historiskt. Underlaget ska även 
utgöra ett handläggningsstöd vid exploatering av jordbruksmark både som underlag för pågående arbete 
med översiktsplan och för löpande planering och hantering av bygglov/förhandsbesked. Här tar underla-
get stöd i bl.a.  Jordbruksverkets vägledning och kommunens ställningstagande gällande jordbruksmark i 
gällande översiktsplan och förslag till ny översiktsplan. 

Planeringsunderlaget består av följande delar:

Del 1 (Jordbruksmark - värden, hållbarhetsmål och lagstiftning): Denna del omfattar en allmän 
beskrivning av jordbrukens olika värden. Här beskrivs även de globala, nationella, regionala och lokala 
hållbarhetsmålen som berör jordbruksmark kopplat till fysisk planering. Vidare beskrivs vad lagstiftning 
och praxis säger avseende exploatering och bevarande av jordbruksmark. 

Del 2 (Nulägesanalys): Nulägesanalysen innehåller en kartläggning av befintlig jordbruksmark och dess 
värden i Mölndals stad. 

Del 3 (Historisk tillbakablick): Den historiska tillbakablicken visar jordbruksmarkens utbredning och 
utveckling över tid.

Del 4 (Konsekvenser): Här beskrivs de generella konsekvenserna av förlust av jordbruksmark ur ett 
nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.

Del 5 (Handläggningsstöd och checklista): I denna del presenteras inledningsvis Jordbruksverkets 
rekommendationer av hur kommuner bör hantera jordbruksmark samt vilka ställningstagande Mölndals 
stad har tagit gällande jordbruksmark i sin översiktsplanering. Utöver detta presenteras en checklista 
som föreslås  fungera som ett handläggningsstöd, som ska vara vägledande i ärenden där ianspråkta-
gande av jordbruksmark kan bli aktuell i samband med t.ex plan- eller bygglovsansökningar men även vid 
utveckling av grönstråk och bevarandeåtgärder för natur- och kulturmiljöer. 

Del 5 (Rekommendationer): Här ges kortfattat rekommendationer för hur kommunen bör arbeta i frågor 
gällande ianspråktagande alternativt bevarande av jordbruksmark. 

1. Värden, hållbarhetsmål & lagstiftning 
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Syfte
Denna utredning syftar till att ge en samlad bild över jordbruksmarken och dess värden i Mölndals stad. 
Den historiska tillbakablicken visar hur jordbruksmarken har brukats över tid i Mölndal och hur stor del 
som försvunnit till följd av bl.a. exploatering. Vidare syftar den till att översiktligt beskriva hållbarhetsmål 
samt lagstiftning och praxis kopplade till jordbruksmark och vilka konsekvenser förlust av jordbruksmark 
får på olika nivåer. Utredningen ska även fungera som ett underlag för pågående arbete med översikts-
plan samt vara ett handläggarstöd för Mölndals stad vid prövning av eventuell exploatering av jordbruk-
smark men även för andra åtgärder såsom utveckling av grön infrastruktur och bevarande av värdefulla 
natur- och kulturmiljöer. 

Metod och underlag
Utredningen baseras på underlagsmaterial från Jordbruksverket, Blockdatabasen, länsstyrelserna, Lant-
mäteriet, Göteborgsregionen och framtaget underlag från Mölndals stad.

Jordbruksverkets rapporter 
År 2015 tog Jordbruksverket fram rapporterna Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden – ett 
stödverktyg, Jordbruksmarkens värden samt Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruk-
smarkens värden. Jordbruksverket har dessutom en rapportserie Exploatering av jordbruksmark som 
med fyra års intervall identifierar hur mycket jordbruksmark som har exploaterats. Senaste rapporten är 
utgiven september 2021 och omfattar perioden 2016-2020. Nämnda rapporter ligger till grund för utred-
ningens innehåll och analyser samt ger vägledning i kommunernas arbete med att bevara jordbruksmar-
kens olika värden (Jordbruksverket 2013, Jordbruksverket 2015a-c, Jordbruksverket 2017, Jordbruksver-
ket 2021a).

Blockdatabasen 

Som underlag för kartor och analys har Jordbruksverkets blockdatabas använts  (Jordbruksverket 
2021d). Det är en vektorbaserad databas med områden av jordbruksmark enligt EU:s definition. Data-
basen ligger sedan till grund för jordbrukarstöd. Att någon sökt stöd för marken är en tydlig indikation på 
att den är brukningsvärd. Databasen uppdateras årligen av Jordbruksverket. Majoriteten av Sveriges 
jordbruksmark finns med i blockdatabasen men en mycket begränsad andel av jordbruksmarken fattas, 
oftast eftersom marken slutat brukas eller för att ingen sökt ekonomiskt stöd. Jordbruksmark som inte 
ingår i Blockdatabasen har inte tagits med i utredningens kartläggningar. 

Blockdatabasen har använts i analys av nuläget i kommunen för åker- och betesmark, samt vid historisk 
jämförelse mellan åren 1998 och 2021 för att kartera tidigare exploatering av jordbruksmarken. 

Flygfoton
Blockdata för jordbruksmark finns tillgängligt från 1998. För att kunna göra analyser längre bakåt har 
därför Lantmäteriets flygfoton från år 1960 och 1975 använts. Flygfotona har analyserats översiktligt  och 
kan därför inte ses som definitivt faktaunderlag. 

Underlag från Mölndals stad
Underlag från Mölndals stad inkluderar GIS-data såsom detaljplaner, fastighetskarta, pågående bygglov, 
naturvärden etc. Vidare har underlaget bestått av gällande översiktsplan 2006, förslag till ny översikts-
plan (pågående arbete), målbild för Lindome 2021, fördjupade översiktsplaner, naturvårdsplan samt 
kommunfullmäktiges mål (Mölndals stad 2006, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021). 

1. Värden, hållbarhetsmål & lagstiftning 
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Definition av jordbruksmark

Jordbruksmark är en övergripande term och kan grovt dels in i två typer; åkermark och betes-
mark. Betesmark har även underkategorin ängsmark. 

Åkermark

Åkermark definieras som uppodlad mark som används till växtodling eller är i sådant tillstånd att 
den kan användas till växtodling. Marken är gödslad och bearbetad under många år och ska kun-
na användas till växtodling utan annan förberedelse än användande av vanliga jordbruksmetoder 
och jordbruksmaskiner. Åkermarken är ofta dikad för att ge bästa förutsättningar för odling av 
jordbruksgrödor. Det omfattar även mark som används till fruktodling eller plantskola samt mark 
med odling av energiskog.

Betesmark

Betesmark är jordbruksmark som sköts med bete, avslagning eller putsning och som inte är lämp-
lig att plöja. Betesmarker kan vara kultiverade betesmarker, naturbetesmarker eller slåtterängar, 
där de förstnämnda är gödslade medan de andra typerna är ogödslade och där slåtterängar 
främst utnyttjas för foder som skördas med slåtter. På betesmark ska det växa tillräckligt med 
gräs, örter eller ris som duger till foder för djuren.  Betesmark och slåtteräng är ett samlingsnamn 
för betesmark, slåtteräng, skogsbete, fäbodbete, alvarbete, mosaikbete och ospecificerad betes-
mark. Skogsmark räknas inte som betesmark.

Ängsmark

En vanlig men snäv definition av en äng är en slåttermark som inte gödslats, kultiverats eller be-
såtts med främmande arter, men i denna definition omfattas inte alla ängstyper. Man brukar skilja 
på två huvudtyper av ängar – hårdvallsängar och sidvallsängar. Hårdvallsängen är ängen på fast 
mark medan sidvallsängar i varierande grad utgörs av fuktig mark där grundvattennivån ändras 
under året. Ängsmarker hyser ofta en högre biologisk mångfald än övrig jordbruksmark med ofta 
ett stort antal växt- och djurarter kopplade till öppen mark.

Jordbruksmark - definitioner och värden
Jordbruksmarken har flera viktiga värden som alla kan relateras till dess brukningsvärde.  

Produktionsvärde
Produktionsvärdet av jordbruksmark är det som de flesta i första hand tänker på. Det omfattar produktion 
av livsmedel, exempelvis spannmål eller djurhållning. Produktionsvärdet blir då nära förknippat med eko-
nomiskt värde, såsom arbetstillfällen, och samhälleligt värde, såsom självförsörjningsgrad (Jordbruksver-
ket 2015a). Jordbruksverket menar även att jordbruket kan bidra till klimatsmarta lösningar för Sveriges 
energibehov. Den nationella klassificering för jordbruksmarkens värde som används idag baseras på 
produktionsvärdet från 1970-talet och anses ha flera brister. I nuläget finns inga nya klassificeringar av 
jordbruksmark nationellt. Bedömningen från Jordbruksverket här att ett sådant system inte är effektivt.

1. Värden, hållbarhetsmål & lagstiftning 
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Naturvärde, kulturhistoriskt värde och landskapskaraktär
Jordbruksmarkens varierade landskapskaraktärer, bitvis stora artrikedom samt mångfald av historiska 
lämningar bidrar till stora värden för såväl naturmiljö, kulturmiljö som landskapsbild. Olika typer av ogöds-
lade ängsmarker och slåtterängar ger goda förutsättningar för stor biologisk mångfald. Vidare bidrar 
framförallt småskaliga odlingslandskap med inslag av åkerholmar, stenmurar, diken och skogsbryn till  en 
mängd värdefulla biotoper samtidigt som de ökar läsbarheten och förståelsen för lokal och nationell kul-
turhistoria. Ofta sammanfaller natur- och kulturmiljövärden eftersom gamla kulturbygder inkluderar öppna 
odlingslandskap med småbrutna jordbruk (Jordbruksverket 2015a).

Sociala värden
Jordbruksmarken är viktig ur ett rekreation- och upplevelseperspektiv. Närhet till jordbrukslandskap har 
påvisat stora fördelar för folkhälsan. Dessa rekreations- och upplevelsevärden är tätt sammankoppla-
de med natur- och kulturmiljövärden vilka måste skötas för att kunna nyttjas och upplevas. Storskaliga 
jordbrukslandskap hyser vissa visuella värden men kan samtidigt vara svårtillgängliga för allmänheten, 
varvid de kan utgöra barriärer i landskapet och för friluftslivet . Detta gäller främst i landskap där andelen 
allemansrättslig mark är liten (Jordbruksverket 2015a).

Ekosystemtjänster
Jordbruksmarken och odlingslandskapet har viktiga ekosystemtjänster som bidrar till vår matproduktion 
och livsmiljö. Bland annat medverkar odlingslandskapet till insekters pollinering, rening av vatten och ut-
jämning av vattenflöden, produktion av mat och energi, rekreation och turism, kulturarv, bördig mark samt 
livsmiljöer för en mängd arter (Jordbruksverket 2015a).

Bild 1: Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, illustration av Jacob Robertsson (Naturvårdsverket)

1. Värden, hållbarhetsmål & lagstiftning 
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Hållbarhetsmål för jordbruksmark
Globala mål och strategier
Med en ökande befolkning globalt sett blir jordbruksmarken allt viktigare. Den tillgängliga markytan är 
densamma som idag, men denna kommer i framtiden behöva försörja fler människor, samtidigt som 
mycket jordbruksmark försvinner. Under de senaste 20 åren har matjord motsvarande USA:s hela åkera-
real försvunnit globalt på grund av bland annat torka, ökenspridning och exploatering. När välståndet ökar 
och människor får mer pengar att röra sig med ökar generellt konsumtionen av kött och ost, vilket är mer 
resurskrävande att producera. Om denna trenden håller i sig kommer det globala jordbruket att behöva 
producera 50% mer år 2050 än vad som görs idag (Länsstyrelsen Jönköpings län 2020). 

Agenda 2030
Jordbruksmarken och hur den ska förvaltas är en global fråga.  År 2015 antog FN:s generalförsamling 
den så kallade Agenda 2030 för en hållbar utveckling, där 17 globala mål har preciserats för att uppnå en 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt värld till år 2030. Flera av målen tar avstamp i den globala livsmed-
elsförsörjningen som fram till år 2030 ska öka på ett så hållbart sätt som möjligt. Förvaltningen av jord-
bruksmark kan för flera av målen verka för en hållbar utveckling.

Ett mer effektivt och hållbart jordbruk minskar behovet av import av livsmedel som andra länder är i större 
behov av och kan därigenom minska svälten och bidra till att uppnå Mål 2 ”Ingen Hunger”. Vidare bidrar 
ett hållbart jordbruk till att minska behovet av borrning efter grundvatten för bevattning av jordbruksmark 
vilket i sin tur minskar uttaget från de naturliga vattenresurserna. Detta bidrar till att uppnå mål 6 ”Rent 

vatten och sanitet åt alla”. Genom att verka för anständiga arbetsvillkor och god arbetsmiljö inom jord-
brukssektorn kan sysselsättning inom jordbruket få högre status, vilket även kan förbättra villkoren för 
livsmedelsproduktion och de som arbetar inom denna sektor. Detta bidrar till att uppnå både Mål 1 ”Ingen 
fattigdom” och Mål 8 ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”. Genom att ha en väl genomtänkt 
strategi kring hur exploatering kontra bevarande av jordbruksmark ska ske i och kring städer och sam-
hällen kan  Mål 11 ”Hållbara städer och samhällen” bidrar till en klimatsmart och resurseffektiv sam-
hällsutveckling. Mål 12 ” Hållbar konsumtion och produktion” uppmuntrar till en mer lokal produktion och 
konsumtion där ett bevarande av svensk jordbruksmark är en viktig förutsättning för att kunna möjliggöra 
för en mer lokal produktion och konsumtion av livsmedel i Sverige. Genom Sveriges restriktiva lagar och 
krav på livsmedelsproduktion finns större möjligheter att ha kontroll över, men även minimera använd-
ningen av bekämpningsmedel och/eller antibiotika. 

Bild 2: Aktuella mål för jordbruksmarken i Agenda 2030.

1. Värden, hållbarhetsmål & lagstiftning 
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Den svenska livsmedelsproduktionen har ett lägre klimatavtryck jämfört med en stor del av de livsmedel 
som importeras och en större inhemsk produktion kan även minska transportbehov från livsmedelsim-
port, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläppen och ett uppfyllande av mål 13 ” Bekämpa klimatför-
ändringarna. En medvetenhet om jordbruksmarkens sammansättning och funktion kan även bidra till att 
minska klimatavtrycket från jordbruket. Ett aktivt odlat jordbrukslandskap bidrar till minskad igenväxning 
samt bevarande av ekosystem och naturvärden kopplade till framförallt  olika typer av betesmarker, vilket 
även gynnar den biologiska mångfalden. På detta sätt bidrar jordbruksmarken till att uppnå mål 15 ” Eko-
system och biologisk mångfald”  (Jordbruksverket 2015a; Länsstyrelsen Jönköpings län 2020).

Nationella mål och strategier
Sveriges självförsörjningsgrad är idag ca 50%. Vi är alltså i stort beroende av import, inte bara av livs-
medel utan även av andra produkter kopplade till jordbruket såsom energi, foder, bränsle och utsäde. 
Sveriges produktionsnivå av spannmål, sockerbetor, morötter, ägg och mejeriråvaror är godtagbar, men 
vi är starkt beroende av import för bland annat frukt, grönsaker och kött. Runt 90 % av landets livmedels-
produktion sker i Götaland (64%) och Svealand (26 %) (Lantbrukarnas riksförbund 2021). 

Sveriges 16 miljökvalitetsmål
Sverige har antagit ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt flertalet etappmål som ett riktmärke i 
arbetet mot hållbar utveckling och Agenda 2030 där flertalet mål är berör jordbruksmark.

Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken som innebär att förutsättningarna för att lösa 
miljöproblemen ska nås inom en generation. Generationsmålet säger bland annat att en god hushåll-
ning naturresurser krävs för minimera miljö- och hälsoproblemen orsakade av konsumtionsmönster, att 
återhämtning av ekosystem ska möjliggöras samt att biologisk mångfald och natur- och kulturmiljöer ska 
bevaras och främjas. För att uppnå generationsmålet behövs även en god hushållning av och en långsik-
tigt strategi för jordbruksmarken. Detta kan exempelvis uppnås med ökad ekologisk odling, och förnybar 
energi. 

Sverige 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 
till. För jordbruksmarken är målet Ett rikt odlingslandskap centralt. Odlingslandskapets och jordbruk-
smarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska upprätthållas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och jordbrukslandskapets olika värden ska bevaras och stärkas. Den biologiska 

Bild 3: Sveriges 16 miljömål (Sveriges Miljömål 2021)

1. Värden, hållbarhetsmål & lagstiftning 
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mångfalden samt natur- och kulturmiljöerna är beroende av ett aktivt brukande av jordbruksmarken, och 
kräver varierade och hänsynsfylla brukningsmetoder för att säkerställas. Bland annat är betande djur en 
förutsättning för att bevara artrika betesmarker och för att hindra att landskapet växer igen. I delar av lan-
det har jordbruket blivit allt mer specialiserat, storskaligt och intensivt, medan marker på andra håll växer 
igen för när de inte längre brukas och många gårdar läggs ned. Båda trenderna leder till att många arter 
och naturtyper hotas och att natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet går förlorade.

Till miljökvalitetsmålen finns preciseringar som förtydligar målet och används löpande i uppföljningsarbe-
tet. För Ett rikt odlingslandskap gäller 12 preciseringar:

• Åkermarkens egenskaper och processer
• Jordbruksmarkens halt av föroreningar
• Ekosystemtjänster
• Variationsrikt odlingslandskap
• Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
• Växt- och husdjursgenetiska resurser
• Hotade arter och naturmiljöer
• Främmande arter och genotyper
• Genetiskt modifierade organismer
• Bevarade natur- och kulturmiljövärden
• Kultur- och bebyggelsemiljöer
• Friluftsliv

Dessa preciseringar tar avstamp från den betydelse och de värden som är kopplade till jordbruksmarken 
som lyftes inledningsvis. Fler av de andra miljökvalitetsmålen är relevanta för jordbruksmark och Jord-
bruksverket som är ansvarig myndighet för mijömålet Ett rikt odlingslandskap arbetar även med målen 
Begränsad miljöpåverkan, Ingen övergödning och Giftfri miljö (Jordbruksverket 2021).

Livsmedelsstrategi
År 2017 antog riksdagen en nationell livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan. Den tar 
sikte mot år 2030 och ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det övergripan-
de målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmed-
elsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål uppnås, i syfte att skapa tillväxt och 
sysselsättning och bidra till en hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell 
och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till 
en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel i Sverige. Vidare ska sårbarheten i livsmedelskedjan minska 
(Riksdagen 2019). 

Regionala och lokala mål & strategier
Jordbruksmark i Göteborgsregionen
Göteborgsregionen har tagit fram ett PM vars syfte är att kartlägga befintlig jordbruksmark samt föreslå 
regionala planeringsprinciper för jordbruksmark i Göteborgsregionen. Sammanfattningsvis vill regio-
nen synliggöra försörjningsperspektivet i den fysiska planeringen som omfattar livsmedelsproduktion, 
biologisk mångfald och övriga ekosystemtjänster. För att kunna stärka jordbruksmarkens roll i regionen 
behövs ett regionalt förhållningssätt till jordbruksmark tas fram, där riktlinjerna balanserar behovet mellan 
bevarande och exploatering av jordbruksmark. I regionen sammanfaller stationsorter med goda infra-
strukturmöjligheter ofta med jordbruksmark vilket skapar en intressekonflikt i regionens hållbara utveck-

1. Värden, hållbarhetsmål & lagstiftning 
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ling med nuvarande strukturbild. Regionen vill främst att försörjningsperspektivet ska bli tydligare då ett 
bevarande av jordbruksmark kan stärka regionens resiliens (Göteborgsregionen 2020).

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030
Västra Götalandsregionen har tagit fram en utvecklingsstrategi som anger riktningen för att ställa om till 
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Målet är ett Västra Götaland som är robust 
och sammanhållet, jämlikt och öppet samt fossiloberoende och cirkulärt. Jordbruksmarken har en bety-
dande roll i att skapa ett robust, fossiloberoende och cirkulärt län (Västra Götalandsregionen 2021).

Västra Götalands tilläggsmål
Till miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap har Västra Götalandsregionen valt att ha tre tilläggsmål. 

1. Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker  
År 2025 ska minst 70 000 hektar ängs- och betesmarker bevaras och skötas på ett sätt som bevarar 
deras värden, varav hävdad ängsmark ska utgöra minst 1 500 hektar.

2. Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper  
År 2025 ska minst 4 000 hektar mosaikbetesmark hävdas, arealen av öppna kalkrika hällmarker i 
Dalsland med gynnsam bevarandestatus ska utgöra minst 75 hektar, och minst 110 hektar stäppar-
tad torräng ska hävdas.

3. Ökad andel ekologisk produktion  
År 2030 har andelen ekologisk produktion ökat till 30 procent certifierad areal av länets åkermark.

Lokala mål
Mölndals stad tar ställning till Sveriges miljömål Ett rikt odlingslandskap genom att formulera nedanstå-
ende mål:

• Till år 2022 ska 180 hektar eller 25% av jordbruksmarken i Mölndal brukas ekologiskt.
• Jordbruksmark ska i största utsträckning bevaras och i odlingslandskapet ska natur- och kultur-
värden skyddas långsiktigt. 

För Sveriges miljömål Ett rikt växt- och djurliv formuleras nedanstående mål gällande biologisk mångfald, 
vilket är tydligt kopplat till hur jordbruksmark brukas. I Mölndal ska:

• Den biologiska mångfalden av naturligt förekommande arter och naturtyper öka.
• Det ska finnas grönstråk som medger goda spridningsmöjligheter för djur och växter och som har 
fungerande ekologiska processer.
• Målen i naturvårdsplanen ska vara riktlinjer för hänsynstagande och åtgärder i kommunens arbe-
te.

Utöver dessa lokala mål förbinder sig Mölndal stad sedan år 2019 till mål som är starkt kopplade till 
Agenda 2030 (Mölndal stad 2019, Mölndal stad 2020). Av dessa mål kan särskilt nedanstående mål vara 
relevanta att hanteras inom ramen för jordbruksmarksfrågor, både med koppling till jordbruksmarkens 
värden men också vid konflikt mellan exploatering och jordbruksmark. 

• Stärka förutsättningarna för växande näringsliv och arbetsmarknad.
• Utveckla en växande och trygg stad, tätort och landsbygd med god infrastruktur.
• Främja och stödja självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar.
• Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för långsiktigt hållbar utveckling

1. Värden, hållbarhetsmål & lagstiftning 
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Lagstiftning 
Jordbruksmarken skyddas framförallt av miljöbalkens (MB) hushållningsbestämmelser, 3 kapitlet 4 §:

”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.”

Jordbruksmarken berörs även av andra delar av miljöbalken såsom bestämmelser som ska främja en 
hållbar utveckling (1 kapitlet 1 § MB) och god hushållning av mark- och vattenområden (3 kapitlet 1 § MB). 
Vidare berörs jordbruksmarken även av plan- och bygglagen (PBL) och dess bestämmelser gällande 
bl.a. lämplig användning av mark- och vattenområden och hänsyn till olika värden och miljöaspekter (2 
kapitlet 2-4 §§ PBL). Annan lagstiftning som berör jordbruksmark är även fastighetsbildningslagen och 
jordförvärvslagen. 

Lagstiftningen lämnar utrymme för tolkning. Redan innan Miljöbalken (1998:808) trädde i kraft fastslog 
naturresurslagen (1987:12) att så kallad ”brukningsvärd jordbruksmark” är av nationellt intresse (4 kap 3 
§). Till skillnad från andra nationella intressen pekas inga riksintresseområden ut för jordbruksmarken. 
Det innebär att myndigheter och kommuner behöver tolka och definiera begreppet brukningsvärd vid 
planering och exploatering på jordbruksmark. Tolkningsbehovet gäller även paragrafens bisatser om 
att exploatering på jordbruksmark ska motiveras av ett ”väsentligt samhällsintresse” och föregås av en 
lokaliseringsutredning.

Tolkning av lagstiftning
Jordbruksverket har tillsammans med olika länsstyrelser och kommuner runt om i Sverige har försökt 
tydliggöra vad de olika begreppen betyder och har tagit fram vägledande underlag. Till exempel föreslår 
Jordbruksverket att lagtexten kan föra ett resonemang i tre steg när jordbruksmark är aktuell för föränd-
rad markanvändning: 

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd? 

2. Är den aktuella förändrade markanvändningen av ett väsentligt samhällsintresse?

3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande? 

Är jordbruksmarken brukningsvärd? 
I proposition 1985/85:3 vilken var ett förarbete till naturresurslagen, vilken numera har ersatts av Miljöbal-
ken, står det ”med brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och 
övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion.” 

För att jordbruksmark ska klassas som brukningsvärd krävs att marken brukas eller har brukats. Vid be-
dömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd bör därför ett flertal olika värden sammanställas och 
viktas. Dessa kan t.ex. vara:

• Produktionsvärde (livsmedel, foder, bioråvaror, annat) 

• Naturvärden (biologiska värden, biotoper) 

• Sociala värden (rekreation, upplevelse, landskap) 

• Kretsloppsvärden (kretsloppsfunktioner, rening av utsläpp, binda kväve, svavel, koldioxid) 

1. Värden, hållbarhetsmål & lagstiftning 
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• Landskapskaraktär/-bild (kulturhistoria, miljövärden, naturvärden, sociala värden) 

Det finns en gammal 10-gradig klassificeringsskala för jordbruksmark från 1971, baserad på avkastnings-
nivåer utifrån skördestatistik, men enligt Jordbruksverket ska denna inte längre användas som planering-
sunderlag för bedömning av brukningsvärd jordbruksmark. Vidare anses det inte heller finnas ett behov 
av sådan klassning av jordbruksmarken som brukningsvärd då även mark med en mycket låg avkastning 
kan anses vara brukningsvärd. Därmed kan i princip all jordbruksmark som aktivt brukas tolkas som bruk-
ningsvärd enligt 4 kap 3 § MB (Jordbruksverket 2021). 

Jordbruksverket rekommenderar samtidigt att kommuner gör en sammanställning av sin jordbruksmark 
och dess olika värden (t.ex. produtionsvärde, natur- och kulturvärden, sociala värden och kretsloppsvär-
den) och utifrån detta gör en viktning för att på lokal nivå kunna bedöma jordbruksmarkens brukningsvär-
de (Jordbruksverket 2015). 

Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?            
Samhällsintressen kan se olika ut beroende på vilken nivå man tittar på. Exempelvis kan ett nytt större 
bostadsområde bedömas vara av väsentligt samhällsintresse på lokal nivå, medan det däremot inte be-
döms vara av väsentligt samhällsintresse på nationell eller regional nivå. De väsentliga samhällsintressen 
som finns i lag är:

1. Bostadsförsörjning

2. Sammanhållen bebyggelse

3. Teknisk försörjningssystem

4. Säkerställa viktiga rekreationsintressen

Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande?
För att ta jordbruksmark i anspråk måste kommunen visa att behovet inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Om t.ex. en detaljplan 
förväntas ta i anspråk jordbruksmark bör en lokaliseringsutredning tas fram. I en lokaliseringsutredning 
ska kommunen visa att de har utrett och valt bort alternativa lokaliseringar till den exploatering som 
föreslås på jordbruksmark. Det finns ingen standardiserad metod för hur en lokaliseringsutredning ska 
se ut, utan metoderna varierar mellan olika kommuner. I Jordbruksverkets rapport Kommunens arbete 
med jordbruksmarkens värden - ett stödverktyg, ges förslag på hur detta arbete kan gå till, se vidare i 
del 4 Handläggarstöd och checklista. 

Domar och rättsfall
Jordbruksmark anges som nationell betydelse i 3 kap. 4 § MB, vilket skiljer mot övriga intressen i 3:e och 
4:e kap. MB som benämns riksintresse. Det innebär att jordbruksmarken inte har samma typ av skydd 
som övriga intressen i 3 kap. MB. Även om jordbruksmarken på senare år har fått ett starkare skydd, så 
finns fortsatt en osäkerhet och en komplexitet i hur lagstiftningen ska tolkas gällande jordbruksmark. 
Detta har bl.a lett till att detaljplaner har överklagats på grund av att jordbruksmark har ianspråktagits. 
Därmed finns ett flertal domar, där Mark- och miljödomstolen alternativt Mark- och miljööverdomstolen, 
har fattat avgörande beslut om en kommun har haft rätt eller fel i sin bedömning av ianspråktagande av 
jordbruksmark. Nedan ges några exempel på domstolsbeslut rörande ianspråktagande av jordbruk-
smark.

1. Värden, hållbarhetsmål & lagstiftning 
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Väsentligt samhällsintresse i detaljplan

DOM 2020-06-05, Mål nr P 2964-19 MMD

Mark- och miljödomstolen bedömer att utbyggnaden av bostäder på jordbruksmark i anslutning till en 
tågstation tillgodoser väsentliga samhällsintressen och att kommunen i sin översiktliga planering på ett 
tydligt sätt skapat stöd för en utvecklingsstrategi som, på bekostnad av andra alternativ, prioriterar en ut-
byggnad i nära anslutning till ortens stationslägen. Beslutet att anta detaljplanen strider därmed inte mot 
3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken.

Väsentligt samhällsintresse i detaljplan, ej visat

DOM 2021-09-06, Mål nr P 5040-20 MMD

Bostadsförsörjningsbehov kan vara ett sådant väsentlig samhällsintresse som gör det möjligt att använda 
brukningsvärd jordbruksmark för bebyggelse. Vid bedömningen ska även beaktas hur stort behovet är 
och om det kan tillgodoses på annan mark (se t.ex. Mark- och miljööverdomstolens avgöranden i målen 
nr P 5481-17 och P 1188-17). Klagandena har i denna del obestritt pekat på att det i ett närbeläget plan-
område finns ett större antal tillgängliga tomter som kan användas för bostäder. Mark- och miljööverdom-
stolen bedömer att kommunen inte har visat att samhällsintresset av att bygga bostäder i den norra delen 
av det nu aktuella planområdet uppfyller väsentlighetskravet i 3 kap. 4 § miljöbalken.

Lokaliseringsutredning i detaljplan

DOM 2021-05-10, Mål nr P 2034-20 MMD

Kommunen har bedömt att detaljplanen för området kommer att få betydande miljöpåverkan. En mil-
jökonsekvensbeskrivning har upprättas och i den har det redogjorts för olika alternativa områden som 
prövats inför detaljplanens antagande. Sammantaget bedöms planförslaget samt nollalternativet,  av-
seende alternativ 1, 2 och 3, vara de mest fördelaktiga. Alternativ 1, 2 och 3 bedöms dock inte utgöra ett 
lämpligt alternativ. Alternativ 2 och 3 har dessutom inte stöd i gällande översiktsplan. Miljökonsekvensbe-
skrivningen uppfyller miljöbalkens krav på att innehålla en identifiering av rimliga alternativ med hänsyn 
till detaljplanens syfte och geografiska bredd.

1. Värden, hållbarhetsmål & lagstiftning 
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Nuläge
I Mölndals kommun finns det totalt 1 200 
hektar jordbruksmark, varav 86% består 
av åkermark och 14 % av betesmark. 
Jordbruksmarken utgör 7 % av den totala 
kommunytan.

En stor del av kommunens sammanhäng-
ande jordbruksmark ligger i dalgången 
längs med Lindomeån. Söder om Lindo-
me, på vardera sida av järnvägen, finns 
också relativt stora sammanhängande fält 
av jordbruksmark. I övrigt ligger jordbruk-
smarken delvis uppbruten i mindre fält 
invid tätorter, byar och mindre bebyggel-
segrupper. De vanligaste odlade grödan 
var år 2020 foder producerade på slåtter-
marker och betesvall.  

Karta 1. Jordbruksblockens användningsindelning (Blockdatabasen, Jordbruksverket 2021).
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Diagram 1. Åkerarealens an-
vändning efter gröda 2020.

Diagram 2. Fördelning av jordbruk-
smark, Jordbruksverket 2021 .
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Mölndals landskapsbild
Mölndal har två karaktäristiska dalgångar, Mölndalsåns dalgång som går i en nordlig-sydlig riktning och 
Lindomeåns dalgång som går i västlig-östlig riktning. Längs med dalgångarna och åarna koncentreras 
bebyggelsen och jordbruksmarken i kluster. I västra delen av Mölndal stad ligger även Fässbergsdalen 
som tidigare var uppodlad, men här finns endast ett stråk av jordbruksmark kvar som löper tvärs dalgång-
en vid Lunnagården. I väster ligger även Sandsjöbacka naturreservat med sitt varierade landskap med 
mycket skogsmark men även mindre ytor av öppet jordbrukslandskap. I norra och östra delen av kommu-
nen finns främst skogsmark och ett relativt stor antal sjöar och vattendrag.  

Karta 2. Landskapsanalys av Mölndals stad där de stora dalgångarna med jord-
bruksmark är utpekade (Lantmäteriet 2021b - terrängskuggning (grundkarta))  

2. Nuläge
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Karta 3. Kulturhistoriska värden som sammanfaller med jordbruksmark (Geodatakatalogen Länsstyrelserna 2021)
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Kulturhistoriska värden 
Jordbrukslandskapet hyser stora kulturhistoriska värden både genom att människors odling har format 
landskapet under årtusenden och genom en stor förekomst av olika kulturhistoriska byggnader, fornläm-
ningar samt landskapselement såsom stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar.  

De sammanhängande jordbrukslandskapen i Lindomeåns dalgång och söder om Lindome är utpekade 
som regionalt värdefulla odlingslandskap, dvs. odlingslandskap med kulturhistoriska och naturveten-
skapliga värden av regional betydelse framtagna mellan åren 1991-1993. I Mölndals kulturmiljöprogram 
utpekas även ett flertal värdefulla kulturmiljöer, varav vissa utgör odlingslandskap med tillhörande bebyg-
gelsemiljöer. Dessa är Fässbergs by och Lunnagården i Fässbergsdalen, Våmmedals by och Livered i 
Kållered, Dväred och Lindomeåns dalgång i Hällesåker, Kimmersbo i Sandsjöbacka naturreservat samt 
Gunnebo slott vid Rådasjön. Gunnebo slott med omnejd omfattas även av riksintresse för kulturmiljövår-
den (Mölndal stad 2018a)

Utöver detta finns ett flertal kulturhistoriska byggnader och 
byggnadsminnen i kommunen där ett flertal har kopplingar till 
odlingslandskapet. Vidare är majoriteten av de fornlämningar som 
finns i Möndals kommun koncentrerade till befintlig jordbrukmark 
och/eller till det historiska odlingslandskapet (Riksantikvarieämbe-
tet 2021). Fornlämningarna indikerar att marken har brukats under 
lång tid. 

Fornlämning

Byggnadsminnen

Kulturhistoriska byggnader

Fornlämning yta

Riksintresse kulturmiljövård
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Kulturmiljö (Kulturmiljöprogram 2018)
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Naturvärden
Mölndals stad hyser en mycket rik natur med en mängd olika naturtyper och ett stort antal naturvårdsarter 
kopplade till dessa miljöer.  Stora delar av kommunen omfattas därmed av olika skyddsbestämmelser, 
men det finns även värdefulla naturmiljöer som inte omfattas av något skydd. En hel del av kommunens 
naturvärden är kopplade till jordbruksmarken och/eller det öppna odlingslandskapet.    

Skyddad natur
Stora delar av sydvästra Mölndal omfattas av Natura 2000-området Sandsjöbacka som i delar även utgör 
ett riksintresse för friluftsliv och naturvård samt ett naturreservat. Det finns även en del mindre naturom-
råden som också omfattas av en eller flera av dessa skyddsbestämmelser, såsom Rådasjön, Safjället, 
Änggårdsbergen och Pepparred (Informationskartan Västra Götaland 2021). Majoriteten av kommunens 
större sammanhängande jordbrukslandskap ligger inte inom dessa skyddade områden med undantag 
för mindre områden såsom det småskaliga kulturlandskapet i Kimmersbo och jordbruksmarken kring 
Gunnebo slott.  

Ett flertal av kommunens vattendrag och sjöar omfattas av 
strandskydd, men det finns relativt begränsat med jordbruk-
smark som ligger inom strandskyddat område. Däremot 
gäller det generella biotopskyddet för en mängd småbiotoper 
i det öppna odlingslandskapet. Stora delar av kvarvarande 
jordbruksmark i Mölndals kommun är relativt småskalig och 
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Karta 4. Skyddad natur som sammanfaller med jordbruksmark (Geodatakatalogen länsstyrelserna 2021).  
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hyser därmed en mängd småbiotoper såsom öppna diken, stenmurar, åkerholmar och odlingsrösen. 
Detta gäller framförallt för jordbruksmarken i Lindomeåns dalgång och för kvarvarande jordbruksmark i 
Sandsjöbackaområdet och i Ingemantorp. Karta med biotopskydd finns på sida 24, Karta 6. 

Naturvårdsplan
I Mölndals naturvårdsplan utpekas förutom vissa av ovan nämnda skyddade områden, även ett stort 
antal värdefulla naturområden (totalt 124 stycken) som har klassats enligt den svenska standarden för 
naturvärdesinventering (SS199000:2014). Utpekade områden tillhör naturvärdesklasserna 1-3 (där 1 
motsvarar högsta naturvärde). Av dessa utpekade naturområden utgörs en del av biotoper som kan kopp-
las till det öppna odlingslandskapet i form av småskaliga odlingslandskap och olika typer av ängs- och 
hagmarker. Inom dessa finns finns en mängd småbiotoper såsom öppna diken, stenmurar, åkerholmar 
och odlingsrösen. Detta gäller framförallt för jordbruksmarken i Lindomeåns dalgång och för kvarvarande 
jordbruksmark i Sandsjöbackaområdet och i Ingemantorp (Mölndal stad 2014, Mölndal stad 2015). Karta 
med biotopskydd finns på sida 24, Karta 6. 
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Karta 5. Naturvårplan för Möndals stad, 2015.
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Övriga naturvärden kopplat till odlingslandskapet

Odlingslandskapet hyser en mängd olika naturtyper och till dessa kopplas en mångfald av växt- och djur-
arter, varför odlingslandskapet bidrar till en stor biologisk mångfald. Det är framförallt det variationsrika 
och småskaliga odlingslandskapet med sin mosaik av åker- och betesmarker, lövdungar, åkerrenar, åker-
holmar, stenmurar och diken som hyser höga naturvärden och ett artrikt växt- och djurliv.  Här finns även 
olika typer av betesmarker som varierar mycket i artrikedom beroende på om de påverkats av gödsling 
eller inte. Ogödslade så kallade naturbetesmarker hyser oftast en större artrikedom. Även kantzonerna 
mellan skogsmark och jordbruksmark hyser ofta höga naturvärden i form av stort inslag av bland annat 
ädellövträd. Det storskaliga odlingslandskapet hyser generellt lägre naturvärden än det småskaliga till 
följd av att antalet småbiotoper är betydligt mindre och landskapet blir mer homogent. Samtidigt finns det 
dock ett flertal djurarter såsom vissa fåglar som utnyttjar det öppna landskapet för bland annat födosök 
och rastning.  

I Mölndals stad är kvarvarande jordbruksmark till stor del belägen i relativt småskaliga odlingslandskap 
med en stor mängd småbiotoper och olika typer 
av betesmark. Dessa finns bland annat i Lindo-
meåns dalgång, Kimmersbo och Ingemantorp. 

Befintliga ytor & leder

Jordbruksblock2021

Byggnader

Bebyggelse
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Kommungräns
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Karta 6. Utpekade naturvärden kopplade till jordbruksmarken, bland annat biotopskydd, lövskogsinventeringar och 
regionalt värdefulla odlingslandskap. (Geodatakatalogen Länsstyrelserna 2021, Mölndals stad 2021).
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Karta 7. Djurhållning i Mölndal enligt statistik år 2021 (Mölndal Stad 2021).
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Friluftsliv- och rekreationsvärden
Jordbrukslandskapet hyser även värden för friluftsliv och rekreation. Generellt har öppen jordbruksmark  
ett visuellt värde då det ger utblickar över landskapet för människor som rör sig i landskapet, men har 
oftast ett lägre rekreationsvärde då de har en begränsad tillgänglighet för allmänheten. Mer småskaliga 
odlingslandskap hyser ofta ett högt rekreationsvärde, både för att de är mer lätttillgängliga då de ofta 
genomkorsas av äldre vägar, stigar etc, men också för att de hyser värdefulla natur- och kulturmiljöer. 

Därmed sammanfaller ofta värdefulla rekreationsmiljöer kopplade till jordbruksmark med de natur- och 
kulturmiljöer som beskrivits i ovan stycken. 

Djurhållning 
I Mölndals kommun utnyttjas delar av jordbrukmarken för djurhållning. Djurhållningen är främst lokalise-
rade i södra och östra delen av kommunen, där det finns en högre täthet av gårdar i anslutning till jord-
bruksmarker längs med Lindomeån. Enligt statistik för år 2021 finns det för närvarande ca 300 nötkreatur, 
60 får, 5 000 höns och 700 hästar i kommunen (Mölndals stad 2021). Betesdjur som kor, hästar och får är 
viktiga för att hålla ängs- och betesmarker öppna och dessa bidrar därmed till att gynna den biologiska 
mångfalden. Utan betesdjuren och/eller slåtter skulle markerna successivt växa igen och kan på sikt 
bli skogsbevuxna. Vid kontinuerlig betesdrift kräver betesmark inte skötsel i samma utsträckning som 
åkermark. Betesmarkerna har ett cirkulärt kretslopp och ses därmed som en viktig och hållbar resurs för 
jordbruksnäringen.
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Kommunägd jordbruksmark
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Karta 8. Kommunägd mark och kommunägd jordbruksmark (Mölndals stad 2021).

Kommunägd jordbruksmark
En mindre del  av kommunens jordbruksmark, cirka 211 hektar, är kommunägd. Det motsvarar cirka 1,3 
% av den totala arealen av jordbruksmark i kommunen. Majoriteten av den kommunägda jordbruksmar-
ken är lokaliserad i närheten av de större tätorterna,  vilket kan betyda att marken är strategiskt viktig för 
framtida exploatering och förtätning alternativt för utveckling av grönstruktur. 
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Diagram 3. Storleksfördelning av jordbruks-
block redovisat i intervaller i Mölndal kommun 

(Blockadatabasen Jordbrukverket 2021)
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Karta 9. Jordbruksmarksblock fördelat i intervaller efter storlek i hektar (Blockadatabasen Jordbrukverket 2021).

Storleksfördelning av 
jordbruksblock
På karta 9 visas storleksfördelningen på 
de jordbruksblock som finns i kommunen 
uppdelat i intervaller mellan 0,1 hektar till 
större än 15 hektar. Kartan visar att det finns 
ett stort antal små till medelsmå jordbruks-
fastigheter i Mölndals kommun. Däremot 
visar kartan inte den totala jordbruksarealen 
fördelat på olika fastighetsägare eller arren-
den i kommunen. Storleken på både åkrar 
och jordbruksfastigheter är viktiga faktorer 
för att kunna skapa förutsättningar för ett 
rationellt jordbruk samtidigt som större 
åkerarealer ofta hyser en lägre förekomst av 
småbiotoper, vilket missgynnar den biologis-
ka mångfalden (Erling 2019). 
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Pågående detaljplaner och bygglov på jordbruksmark
Enligt statistik för år 2021 finns totalt sju pågående detaljplaner i kommunen som ligger på jordbruksmark. 
De omfattar sammanlagt 37 hektar jordbruksmark. Vidare finns det totalt 93 pågående bygglovsproces-
ser på jordbruksmark inom Mölndals kommun, varav sex utgör förhandsbesked gällande nybyggnation av 
enbostadshus och 12 utgör pågående bygglov för nybyggnation av enbostadshus. 
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Karta 10. Pågående detaljplaner och bygglov på jordbruksmark (Mölndal stad).
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Historisk tillbakablick
Jordbrukslandskapet och kulturhistoriska lämningar visar på hur Mölndalsåns och Lindomeåns dalgång-
ar har brukats under lång tid. De bördiga dalgångarna vittnar om livskraftiga jordbruk där människor både 
bodde och brukade marken i kluster längs med åarna. Här finns många fornlämningar och kulturhistoris-
ka symboler som visar att dessa platser historiskt varit bebodda och uppodlade. Klustrena av jordbruk-
smark i dalgångarna var inte tillräckligt stora för att försörja kommunens invånare. Detta medförde att 
invånarna var tvunga hitta andra sätt att försörja sig på. Mölndalsån har därför använts för exempelvis 
kvarnverksamhet där säd maldes till mjöl och fraktades till regionerna runtomkring. Namnet ’Mölndal’ 
kommer från ordet ’mølna’ vilket översätts till 
ordet ’mala’ i dagens svenska med betydelsen 
’kvarn’. Ordet ’kvarn’ syftar i sammanhanget 
till kvarnarna som varit i bruk i Mölndal. Exem-
pelvis har Mölndals kvarnby legat på platsen 
sedan åtminstone 1300-talet. Namnet Mölndal 
kan med andra ord översättas till ”kvarndalen”. 
Det innebär att Mölndal har en stark tradition 
av kvarnar under flera sekel, där mjöl maldes 
runtom hela kommunen (Mölndal stad 2018a, 
Mölndals stadsmuseum n.d.).

Mölndal som kvarnsamhälle är intressant för 
jordbruksutredningen utifrån att Mölndals kvar-
nar var essentiella för produktionen av mjöl och 
gryn. Detta innebär att det historiskt sett har 
funnits produktion av sädesslag inom eller i när-
heten av kommunen eftersom grödor historiskt 
sätt har varit mer lokalproducerade och trans-
port av varor var begränsade. Mölndals kvarnby 
utvecklades sedan under 1800-talet från en 
traditionell kvarnby till ett industrisamhälle och 
Mölndal blev en industriort. Vidare har närheten 
till storstaden Göteborg medfört att kommunen 
har varit en plats för rekreation. Detta har gjort 
att flertalet lantegendomar uppfördes i Mölndal 
av rika handelsmän under 1700-talet, samtidigt 
som kommunen var utflyktsmål för 1800-talets 
borgare samt att sommarboenden uppfördes 
under 1900-talet för Mölndals växande arbetar-
klass. Ett exempel på en välkänd lantegendom 
från 1700-talet är Gunnebo slott i nordöstra 
delen av Mölndal som ursprungligen uppfördes 
som sommarvilla (Mölndal stad 2018a).

Under 1900-talets början fanns det även 
många grönsaksodlingar i Mölndal som försörjde både storstaden Göteborg och Mölndal med grönsaker. 
Mölndal var den kommun, näst efter Hässelby utanför Stockholm, som hade flest växthusodlingar under 
1900-talet. Antalet växthusodlingar minskade under 1950-talet och försvann helt under 1960–70-talet. År 
1922 beskrivs jordbruksmarkerna i Mölndal som bördiga och att staden kunder vara stolt över sitt välsköt-
ta jordbruk (Mölndal stad 1946). 

Bild 4: Kommunens växthus vid Gamla Riksvägen i Räve-
kärr, Mölndal, år 1983. Mölndals stadsmuseum.

Bild 5: Utsikt över Annestorp, 1950-talet. 
Mölndals stadsmuseum.
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Historisk kartanalys av jordbruksmark
Andelen jordbruksmark i Mölndal har haft en generell minskning mellan åren 1960-2021 både med 
avseende på samhällsutveckling och igenväxt. Historiska flygfoton från år 1960 och år 1975 har schema-
tiskt analyserats tillsammans med jordbruksblocksdata från år 1998 och 2021 för att få en översiktlig bild 
över hur jordbruksmarken minskat i Mölndal. Kartan visar att delar av jordbruksmarken har försvunnit i 
anslutning till tätorterna i förmån för tätortsutveckling. Denna minskning syns särskilt i Mölndal, Kållered 
och Lindome. I Mölndal och Kållered minskade jordbruksmarken kraftigt mellan år 1960-1975 och har 
därefter minskat kontinuerligt fram till idag. Medan i Lindome minskande jordbruksmarken främst mellan 
år 1960-1975. Däremot har orterna såsom Knipered, Gräggered samt Hällesåker kvar en stor andel av 
sitt småskaliga jordbruksmark vilket har medfört att dessa orter än idag har en tydlig identitet kopplat till 
jordbruket. 

Mölndal

Kållered

Lindome

Kimmers-
bo

Hällesås

Högaliden

Knipered

Gräggered
Hällesåker

Karta 11. Historiskt flygfoto, år 1975 (Lantmäteriet 2021a) som visar jordbruksmarkens utbredning 1960 
(blåkantande ytor), försvunnen jordbruksmark mellan år 1960-1975 (gult). försvunnen jordbruksmark 
mellan år 1975-1998 (rött) och jordbruksmark 2021 (vitt). Observera att denna kartanalys är schematisk, 
mindre jordbruksfält utanför dalgångar och tätorter är inte med.

Försvunnen jordbruksmark 1975-1998

Nuläge (jordbruksmark 2021)

Försvunnen jordbruksmark 1960-1975

Jordbruksmark 1960 
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Sedan år 1998 fram till år 2021 har 1 069 hektar jordbruksmark försvunnit i Mölndals kommun. Analysen 
baseras på Jordbruksverkets blockdata från år 1998 och år 2021 och illustreras på karta 12. Huvuddelen 
av den försvunna jordbruksmarken som tidigare gränsat till kommunens större tätorter har tagits i anspråk 
för ny sammanhållen bebyggelse. Däremot har huvuddelen av försvunnen jordbruksmark i övriga delar 
av kommunen inte exploaterats utan istället vuxit igen då jordbrukshävden har upphört.

Sett tillbaka till början på 2000-talet är det främst åkermark som har försvunnit medan betesmarken istäl-
let  sammantaget har ökat (se diagram 4-6). Orsak till ökningen av betesmark i kommunen beror troligtvis 
på en omvandling av tidigare åkermark till betesmark och/eller vall på grund av för dålig avkastning, dvs. 
markerna ger inter tillräckligt bra skördar för att vara ekonomiskt lönsamma. Därmed utnyttjas de istället 
för bl.a. en ökad hästhållning för fritidsbruk eller för annan djurhållning. 

Av den försvunna jordbruksmarken är det svårt att bedöma hur många hektar som försvunnit till följd av  
exploatering. Däremot kan man genom Jordbruksverkets utredningar Exploatering av jordbruksmark 
få en ungefärlig uppfattning av hur mycket jordbruksmark tagits i anspråk genom exploatering.  Sedan 
2006 har totalt har ca 14 hektar  jordbruksmark exploaterats i Mölndals kommun, varav störst andel utgör 
åkermark (Jordbruksverket; 2013, 2017, 2021a). 14 hektar motsvarar 1,2 procent av Mölndals totala andel 
jordbruksmark.
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Karta 12. Jordbruksmark som vuxit igen eller exploaterats sedan 1998 (Jordbruksverket).
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 Diagram 4. Mölndal kommuns användning av åkerareal i hektar 
från 1981-2020 (Jordbruksverket 2021).

Diagram 5. Mölndal kommuns totala betesmark i hektar från 
2003-2020 (Jordbruksverket 2021).

Exploaterad åkermark (hektar)                           

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summa 

4,65 1,62 0,79 1,91 0,31 iu iu 0,3 1,6 0,4 0 0 0,6 0 0 12,18 

Exploaterad betesmark (hektar                           

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summa 

0 0,78 0,31 0,4 0,08 iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu 1,57 
 

 Diagram 6. Exploaterad jordbruksmark i Mölndals kommun fördelat på åker- respektive betesmark. Exploateringen 
inkluderar byggnader, vägar och järnvägar. Arealer i hektar  (Jordbruksverket; 2013, 2017, 2021a). 
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Konsekvenser
Exploatering eller annat ianspråktagande av jordbruksmark ger upphov till konsekvenser ur såväl ett 
globalt, nationellt som regionalt och lokalt perspektiv. Nedan ges en översiktlig beskrivning av dessa 
konsekvenser.

Jordbruksmarken är en ändlig och långsiktigt värdefull resurs som inte kan återskapas efter att marken 
exploateras för när matjorden väl grävts bort för att sedan bebyggas går marken inte att återställa. Pro-
duktiv åkermark kan inte enkelt ersättas genom nyodling och/eller odling i växthus. Nyodling är en kost-
sam process där skogsmark eller betesmark med sämre odlingsförutsättningar görs om till åkermark med 
sämre avkastning som åkermark med bättre jordmån etc. Skogsmark kan också i viss mån utnyttjas som 
betesmark. Såväl nyodling, odling i växthus som skogsbete kräver investeringar och resurser som måste 
vägas mot framtida avkastning och lönsamhet, vilket begränsar möjligheterna att på detta sätt ersätta 
exploaterad jordbruksmark. Därmed bedöms exploatering eller annat ianspråktagande av jordbruksmark 
ge upphov till en långsiktig förlust av jordbruksmark. 

Samtidigt är igenväxning den främsta orsaken till minskad areal brukad jordbruksmark i Sverige och det 
är Norrland och södra Sveriges skogsbygd som är mest drabbat av igenväxningen. Orsakerna är gene-
rellt en negativ befolkningstrend i glesbygd och bristande lönsamhet. Enligt Jordbruksverket kan minskad 
produktion och nedläggningar av jordbruksföretag leda till mer igenväxning med följdeffekter som en 
minskad biologisk mångfald och minskad attraktivitet för boende och verksamheter på landsbygden. Till 
skillnad från vid exploatering finns den ursprungliga jordmånen kvar trots igenväxning även om den krä-
ver restaurering för att bli produktiv jordbruksmark igen. För att en restaurering ska ske krävs dock att ett 
återupptagande av jordbruksdriften är tillräckligt lönsam för att kunna bedriva ett rationellt jordbruk.

Detta innebär att andelen odlingsbar mark minskar varvid både samhället och jordbruket (såväl en-
skilda företag som branschen som helhet) blir mer sårbart. Både de globala klimatförändringarna och 
Corona-pandemin belyser vikten av en mer robust och mer varierad livsmedelsproduktion där länder i 
betydligt större utsträckning än idag är mer självförsörjande. Detta är av väsentlig betydelse för framtida 
beredskap. I framtiden kan man därmed inte enbart förlita sig på de åkermarker som fram tills nu har 
ansetts ha högst brukningsvärde. För att uppnå detta behövs åkermark med olika typer av jordmån, jord-
sammansättning och markfuktighet etc. för att klara framtida extremväder med både torka och översväm-
ningar. Exempelvis kan åkrar med lerjordar och hög markfuktighet klara av torkperioder bättre än åkrar 
med sandjordar och låg markfuktighet, däremot kan återkommande översvämningar gör de förstnämnda 
obrukbara medan de sistnämnda fortsatt kan utnyttjas för odling.  

Globalt perspektiv

De globala klimatförändringarna och dess totala effekter kan inte lösas inom en enskild kommun eller ett 
land, utan det är något som alla länder, samhällsaktörer och individer behöver arbeta proaktivt med. I ett 
mer lokalt perspektiv kan dock såväl länder som kommuner bidra till att minska vissa effekter av klimatför-
ändringar. Ur ett globalt perspektiv förväntas den svenska jordbruksmark bli allt mer värdefull med ett var-
mare odlingsklimat och en minskning av jordbruksmark i andra länder på grund av torka. Ju mer bördig 
och värdefull jordbruksmark som tas i anspråk för exploatering, desto mindre arealer är möjliga att odla i 
framtiden, vilket är negativt för den globala livsmedelsproduktionen och de mål som formulerats i Agenda 
2030. Efterfrågan på jordbruksmark kommer troligtvis att öka samtidigt som tillgången på mark blir sämre 
med stigande havsnivåer och nya ökenutbredningar. Därmed blir den kvarvarande jordbruksmarken i 
Sverige alltmer värdefull (Jordbruksverket 2015).

Sett ur ett globalt perspektiv är därmed ett ianspråktagande av jordbruksmark i Sverige negativt för både 
den globala livsmedelsproduktionen och flertalet av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Detta då det både 
minskar andelen odlingsbar mark och möjligheterna till närodlad mat samtidigt som det på sikt ökar risken 
för svält i andra delar av världen samt ger ett ökat behov av importerade livsmedel som i sin tur bidrar till 
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ett ökat transportbehov m.m. 

Samtidigt kan Sverige i framtiden få en ökad betydelse för livsmedelsproduktionen och därigenom kan 
det på sikt bli lönsamt att åter odla åkermark som idag endast utnyttjas för bete och/eller vallodling. Detta 
skulle då istället kunna bidra till ett ökat och mer effektivt utnyttjande av kvarvarande jordbruksmark i Sve-
rige, vilket då istället skulle kunna bidra till de globala hållbarhetsmålen. 

Nationellt perspektiv

Även ur ett nationellt perspektiv bedöms exploatering av jordbruksmark generellt som negativt för hela 
Sveriges livsmedelsförsörjning. Ju mer av befintlig jordbruksmark som exploateras, desto mindre möjlig-
heter har Sverige att i framtiden klara av en hög livsmedelsförsörjning. Redan i dagsläget saknar Sverige 
ca 0,1 hektar åkermark per person för ha ett tillfredsställande försörjningsbehov och vid en ökad explo-
atering av jordbruksmark kommer Sveriges livsmedelsförsörjning i ännu större utsträckning än idag bli 
beroende av ökad import av livsmedel från andra länder. Exploatering av jordbruksmark innebär även att 
det blir svårare att uppfylla de miljökvalitetsmål som är kopplade till jordbruksmark. 

Idag är det främst den storskaliga jordbruksmarken i Sverige som bedöms som viktig för en effektiv livs-
medelsproduktion med hög avkastning. Och vid nybebyggelse i storskaliga jordbrukslandskap med stora 
sammanhängande åkerarealer riskerar därmed stora arealer med högt produktionsvärde att försvinna. 
Exploateringar i mer småskaliga jordbrukslandskap, innebär oftast att mindre åkerarealer fördelade på 
mindre brukningsenheter med ett lägre produktionsvärde tas i anspråk. I båda fallen kan exploatering-
en medföra att möjligheten till ett rationell brukande av kvarvarande åkermark minskar både genom att 
andelen obrukbara restytor ökar och genom att transportbehovet mellan olika åkrar ökar. Detta minskar 
avkastningen och bidrar till större utsläpp av koldioxid. En exploatering av storskaliga odlingslandskap 
kan därmed medföra en större förlust av högproduktiv jordbruksmark än en exploatering av småskaliga 
odlingslandskap. Däremot riskerar exploateringar i småskaliga jordbrukslandskap istället att påverka 
kultur- och naturvärden negativt i större utsträckning då dessa oftast hyser fler småbiotoper. 

Jordbruksmarken är även viktig att bevara utifrån andra aspekter och funktioner vilka också går förlo-
rade vid exploatering av jordbruksmark. Dessa aspekter är också viktiga att beakta i såväl ett nationellt 
som ett regionalt och lokalt perspektiv vid avvägande av vad som är exploateringar och/eller annat 
ianspråktagande av väsentligt samhällsintresse och när dessa kan anses viktigare än ett bevarande av 
jordbruksmark. Exempel på detta är att samtliga öppna jordbrukslandskap är värdefulla för landskaps-
bilden och förståelsen av det historiska landskapet. Men det är framförallt de mer småskaliga odlings-

Bild 5: Fotografi på hage med kossor (2019b).  Foto: Norconsult.
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landskapen med många landskapselement och ogödslade betesmarker som hyser högst natur- och 
kulturvärden kopplade till kulturlandskapet. De öppna, främst småskaliga landskapen med fornlämningar 
och landskapselement som stenmurar, odlingsrösen, äldre vägar och åkerholmar har ett värde för både 
landskapsbild och kulturmiljö. De är även viktiga för den biologiska mångfalden, där förekomst av många 
landskapselement och ogödslad betesmark är av störst betydelse för växt- och djurlivet. Detta beror 
bland annat på att mindre ytor av olika typer av åker- och betesmark samt landskapselement skapar en 
mångfald av biotoper och ett varierat landskap som fungerar som livsmiljöer och spridningskorridorer för 
växter och djur. Främst genom förekomsten av ovan nämnda värden för natur, kultur och landskapsbild 
kan jordbruksmark även ha ett värde för friluftslivet samtidigt som framförallt storskalig jordbruksmark 
har ett begränsat värde för friluftslivet genom att den ofta har en begränsad tillgänglighet då man enligt 
allemansrätten inte får skada grödor. 

Jordbruksmark och då främst betes- och slåttervallar, har dessutom en stor potential att lagra in kol ge-
nom att koldioxid binds i marken och syre frigörs. På detta sätt kan jordbruksmark bidra till att minska kol-
dioxidutsläpp. Men samtidigt ger jordbruket upphov till stora utsläpp av olika växthusgaser främst genom 
metan från djurens matsmältning och gödselhantering och lustgas från jordbruksmark. Men jordbruket 
bidrar även med utsläpp av koldioxid genom användning av fossila bränslen, utsläpp från mulljordar och 
tillverkning av bl.a. foder, mineralgödsel, strömedel och kalk. År 2018 var utsläppen från jordbrukssek-
torn år 2018 knappt 7 miljoner ton koldioxidekvivalenter eller 13 procent av Sveriges totala utsläpp, men 
utsläppen har minskat med 11 procent sedan år 1990 (Jordbruksverket, 2021).  

Stora delar av jordbruksmarken i Sverige är väldränerad till följd av den omfattande utdikning av våtmar-
ker, kärr och sjöar och täckdikning som genomfördes under decennier kring förra sekelskiftet, vilket ska-
pat produktiv jordbruksmark. Åkermarkens dräneringssystem bidrar till att jorden torkar upp fortare efter 
regn, men också till att jorden får bättre struktur och kan inrymma mer vatten, till nytta för både grödor och 
omgivningen. Trots detta fyller jordbrukslandskapet fortfarande en viktig funktion genom att bidra till att 
både hantera höga vattenflöden och fungera som tillfälliga översvämningsmagasin vid häftiga skyfall. Un-
der de senaste decennierna har dessutom börjat återskapa våtmarker och dammar i odlingslandskapet 
för att öka markens buffringsförmåga och den biologiska mångfalden samtidigt som jordbrukets närsalt-
belastning minskar. Vid exploatering av jordbruksmark och hårdgöring av ytor minskar markens buffrande 
förmåga. 

Jordbruksmark innehåller stora mängder kväve och fosfor och jordbruket bidrar till ett ökat läckage 
av närsalter till sjöar och hav vilket i sin tur ger upphov till övergödning. Läckaget från jordbruket beror 
på flera faktorer, bl.a. vad som odlas, hur man gödslar, produktionens inriktning (växter eller djur) och 
konsumenternas matvanor. Av de mänskligt påverkade utsläppen år 2014 kom 42 procent av kvävet och 
35 procent av fosforn från jordbruket, men närsaltsbelastningen från jordbruket har en minskande trend 
och olika åtgärdsprogram pågår för att minska belastningen ytterligare med hjälp av miljöskyddsåtgär-
der, gödslingsbegränsningar och rådgivning till lantbrukare. Mycket arbete återstår dock för att minska 
övergödningsproblematiken i landets sjöar och hav. Vid exploatering av jordbruksmark ändrar belastning-
en generellt karaktär med en minskad kvävepåverkan, en relativt likartad fosforpåverkan men en ökad 
belastning av metaller och andra miljöskadliga ämnen.                       

En annan fråga att ta hänsyn till vid utbyggnad på eller i direkt anslutning till jordbruksmark är att det finns 
en risk för konflikt med djurhållning inom jordbruksnäringen, där frågor gällande lukt, allergener och/eller 
buller som kan skapa intressekonflikter och medföra krav på skyddsavstånd. En konsekvens av bostads-
exploatering i anslutning till befintliga gårdar kan således bli att jordbruksföretag eller hästgårdar tvingas 
upphöra eller förändra sin produktion eller verksamhet om klagomål från närliggande bostäder får gehör.  
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Regionalt och lokalt perspektiv

Göteborgsregionen är en av Skandinaviens mest expansiva storstadsregioner med över 1 miljon invå-
nare. Till 2035 bedöms invånarantalet ha passerat 1,2 miljoner och arbetsmarknadsregionen omfattar 
troligtvis över 1,8 miljoner. Tillväxten kräver hög takt i bostadsbyggandet och högre andel gång-, och 
cykel- och kollektivtrafik för att motverka trängsel och miljöproblem (Göteborgsregionen 2020).

I Göteborgsregionen har kommunerna enats om en strukturbild som fokuserar på förtätning i befintliga 
tätorter och i så kallade stationsnära lägen (ca 500-2000 m från station) där kommunerna planerar för en 
sammanhållen bebyggelse och ett ökat mer hållbart resande med kollektivtrafik. Samtidigt är de flesta 
tät- eller stationsorter belägna till regionens dalgångar där även en stor andel av jordbruksmarken finns. 
Enligt Jordbruksverkets sammanställningar finns en trend med ökad exploatering på jordbruksmark, och 
i Göteborgsregionen har andelen jordbruksmark som exploaterats ökat från 28 % under åren 2006 - 2010 
till 40 % under åren 2011 – 2015 (Göteborgsregionen 2020). Det finns därmed en tydlig konflikt mellan 
bevarande av jordbruksmark och stationsnära exploatering. Ur ett regionalt perspektiv kan dock denna 
förtätning anses vara av väsentligt samhällsintresse varvid en exploatering av jordbruksmark kan anses 
motiverad för att skapa en mer hållbar samhällsutveckling i regionen. 

Även ur ett regionalt perspektiv är det viktigt att göra en avvägning mellan jordbruksmarkens olika värden 
och vilka av dessa som är viktigast att ta hänsyn till för att minimera de negativa konsekvenserna för 
jordbruksmarken samtidigt som befintliga värden kan bevaras och utvecklas. Genom att t.ex. utnyttja 
delar av den stationsnära jordbruksmarken för att skapa grönstråk och/eller hantera dagvatten, kan såväl 
natur- som kulturvärden kopplade till jordbruksmarken bevaras. På detta sätt kan eventuellt även delar av 
jordmånen bevaras för att i framtiden eventuellt kunna restaureras tillbaka till produktiv jordbruksmark. 

I Mölndals stad ligger mycket av den kvarvarande jordbruksmarken i anslutning till tätorter och befintliga 
infrastrukturstråk i Mölndalsåns och Lindomeåns dalgångar även som det finns mindre områden med 
jordbruksmark i Fässbergsdalen, i Sandsjöbacka och vid Gunnebo slott. Stora delar av kommunens 
kvarvarande jordbruksmark är relativt småskalig med många biotopskyddade landskapselement och 
ofta höga natur- och kulturvärden vilket innebär att risken för konflikt med flera av jordbruksmarkens olika 
värden uppstår vid exploatering och/eller annan användning av kommunens jordbruksmark. Därmed 
finns också en risk för en konflikt med de ställningstaganden och lokala miljömål som kommunen tagit 
med koppling till jordbruksmark. I ett lokalt perspektiv blir konsekvenserna oftast stora för den jordbruk-
smark som tas i anspråk. Men genom att genomföra lokaliseringsstudier och så långt som möjligt anpas-
sa planerade exploateringar för att minimera ingreppen i jordbruksmark och utveckla och bevara värden 
kopplade till jordbruksmarken kan konsekvenserna minskas. 
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Handläggarstöd
Detta kapitel utgör ett handläggarstöd för hur jordbruksmark ska hanteras i samband med planering och/
eller i prövning av bygglov/förhandsbesked. Inledningsvis ges en kort beskrivning av både Jordbruksver-
kets och olika länsstyrelsers rekommendationer för hur kommuner bör arbeta gällande bl.a. definitioner 
och ställningstagande rörande jordbruksmark vid planering. Därefter redovisas kort Mölndals stads ställ-
ningstagande enligt gällande översiktsplan och förslag till ny översiktsplan. Med avstamp i detta redovi-
sas sedan en checklista med olika frågor som kommunen ska kunna använda som stöd i ärenden som rör 
planering, bygglov och förhandsbesked och där jordbruksmark berörs.  Checklistan kan även användas i 
kommunens pågående arbete med översiktsplanen men även i mer översiktliga studier gällande de tätor-
ter som kommunen har pekat ut som lämpliga att förtäta, dvs. Mölndal, Kållered, Lindome och Hällesåker.

Jordbruksverkets rekommendationer 
Jordbruksverket har tagit fram rapporten Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden - ett stöd-
verktyg, vilken har en praktisk lista över faktorer som är relevanta att studera med avseende på jordbruk-
smark, kopplat till den kommunala verksamheten. Listan innehåller 23 faktorer och ger förslag på hur 
kommunen kan förankra lagstiftning och aktuella mål gällande jordbruket i den egna kommunen (Jord-
brukverket 2015b).

Enligt rapporten bör Miljöbalkens 3 kap 4 § diskuteras i förhållande till kommunens egen jordbruksmark, 
dvs. vad innebär lagtexten i praktiken för kommunen? Det behövs vidare en tydlig definition av vad bruk-
ningsvärd jordbruksmark innebär för kommunen eftersom det juridiskt sett styr hanteringen av jordbruk-
smarken. Det behövs också en tydlig definition av vad som är av väsentligt samhällsintresse, eftersom 
det främst är dessa som kan komma att stå i konflikt med jordbruksmark. För att ens kunna göra en av-
vägning mellan att exploatera eller att bevara jordbruksmark behöver dessa väsentliga samhällsintressen 
vara tydligt definierade i kommunen. Genom att inventera annan mark än jordbruksmark kan kommunen 
finna alternativa lokaliseringar för väsentliga samhällsintressen och samtidigt bevara värdefull jordbruk-
smark. 

De 23 punkterna kan därmed vara ett sätt för kommunen att tydliggöra sin egen ståndpunkt gällande 
jordbruksmark, vilken med fördel kan inkorporeras som ställningstaganden i en översiktsplan. 

Då en stor del av Sveriges högproduktiva jordbruksmark ligger i nära anslutning till städerna bör berörda 
kommuner upprätta en strategi för hur denna jordbruksmark ska hanteras. Jordbruksverket föreslår att in-
satser görs för att väcka intresset för närproducerade livsmedel i dessa kommuner så att invånarna även 
kan förstå vikten av ett bevarat jordbrukslandskap. 

Jordbruksmarken med dess tillhörande bevarandevärden bör redovisas tydligt i mark- och vattenan-
vändningsavsnittet i kommunens översiktsplan samt det bör tydligt framgå vilka framtida värden som 
äventyras om jordbruksmarken tas i anspråk för andra intressen. Det bör även framgå tydligt vilken typ 
av väsentliga samhällsintressen som får ta jordbruksmarken i anspråk. Som tidigare nämnts, bör även 
jordbruksmarkens olika värden i form av livsmedelsproduktion, värden för natur, kultur och rekreation, 
arbetstillfällen, klimatanpassning etc, lyftas fram. Vidare bör även en utförlig konsekvensbedömning 
redovisas för planerad exploatering och/eller bevarande av jordbruksmark. 

Jordbruksverket föreslår att kommuner borde ta fram en fördjupning eller ett tematisk tillägg till sina över-
siktsplaner, en så kallad ”jordbruks-FÖP/TÖP”, för att skapa en förståelse för den framtida användningen 
av jordbruksmark. För detta arbete kan kommunerna söka medel från Jordbruksverket eller EU för att för-
djupa kommunens jordbruksmarksfrågor. En liknande satsning gjordes på nationell nivå för utvecklingen 
av vindkraft i kommunerna mellan åren 2007-2010 och idag har de flesta kommuner integrerat vindbruk i 
sina översiktsplaner. 
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Rekommendationer från olika länsstyrelser
Under de senaste åren har även ett flertal länsstyrelser tagit fram planeringsunderlag för brukningsvärd 
jordbruksmark som ska fungera som vägledningar till kommuner i deras arbete med hur de ska hantera 
jordbruksmark i fysisk planering. Kommunerna har en central roll i den fysiska planeringen och med detta 
följer ett ansvar för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen i hela kommunens geografiska områ-
de. Kommunen gör till stor del sin fysiska planering och sina bedömningar utifrån kraven på utveckling av 
bebyggelse, näringsverksamheter och infrastruktur. Olika intressen ska vägas samman för bedömning, 
varav jordbrukets intressen är ett. 

Dessa planeringsunderlag har lite olika utformning men har i stora drag liknande upplägg med en be-
skrivning av förutsättningar (lagstiftning, miljömål, nulägesbeskrivning och historisk tillbakablick för länets 
jordbruksmark) samt en vägledning hur kommunerna ska arbeta med bedömningen av jordbruksmark 
(bl.a. Länsstyrelsen Jönköpings län 2020, Länsstyrelsen Norrbottens län 2019, Länsstyrelsen Krono-
bergs län 2020). Dessa vägledningar skiljer sig åt en del mellan de olika länen beroende på hur vilka typer 
av jordbruksmark som finns i de olika länen, men syftar i stora drag till att guida kommunerna i hur de ska 
kunna svara på frågan gällande om jordbruksmarken är brukningsvärd samt vad som kan anses vara 
väsentliga samhällsintressen. I vägledningar visas bl.a. olika förslag på matriser och/eller tabeller som 
kan användas som stöd i arbetet. Nedan visas ett exempel från planeringsunderlaget för Jönköpings län 
(Länsstyrelsen Jönköpings län 2020), bild 6.

Bild 6: Planeringsunderlag för Jönköpings län 
(Länsstyrelsen Jönköpings län 2020)
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Mölndal stads ställningstagande kring jordbruksmark
Mölndals översiktsplan från 2006 anger följande om ianspråktagande av jordbruksmark/koppling till 
jordbruksmark.

• Omland är området utanför stadsbygd som skall hållas fri från bebyggelse eller annat som förvanskar 
upplevelsen av landsbygd eller natur.

• Omland är omgivningarna närmast utanför tätorterna som är oftast skogsklädda höjdområden. Mel-
lan höjdpartierna utbreder sig öppna odlingslandskap. En tydlig avgränsning mellan bebyggda delar 
och natur eller jordbrukslandskap bör eftersträvas. Gröna stråk mellan tätorterna bibehålls.

• Värdefulla landskapsrum är öppna marker eller odlingslandskap med så stora värden att de inte 
får förvanskas på sådant sätt att upplevelsen av naturkaraktär eller de kulturhistoriska värdena går 
förlorad.

• Gällande grönstruktur föreslår översiktsplanen en strategi som bland annat innebär att Mölndals 
karaktäristiska dalstråk hålls öppna.

Mölndals stad håller på att ta fram en ny översiktsplan. Översiktsplanen är ute för granskning under våren 
2022.

Målbild centrala Lindome, godkänd av kommunstyrelsen 2021-02-25, målar upp en önskvärd utveckling 
av Lindome tätorts centrala inom stationsnära läge. Inom stationsnära läge gäller följande:

• Prioriterar vi hållbara resor med tåg, buss, gång och cykel.

• Kan vi i vissa fall pröva jordbruksmark för exploatering för att möjliggöra bostäder i anslutning till 
mycket god kollektivtrafik.*

• Utvecklar och kompletterar vi det befintliga med bostäder, arbetsplatser, service och sammanhäng-
ande gång och cykelvägar.

• Skapar vi en tätare småstad med blandade upplåtelseformer.

• Utvecklar vi ekosystemtjänster som är en förutsättning för planeringen. Det kan handla om bostads-
nära odling, översvämningsbara ytor och stärkta gångkopplingar till rekreationsområden.

*För att pröva jordbruksmark för exploatering behövs också andra underlag än en planeringsinriktning. 
Underlag och lokaliseringsprövning behöver göras i samband  med att en eventuell detaljplan kan ge-
nomföras på jordbruksmark.
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Checklista
Denna checklista är tänkt att fungera som ett handläggningsstöd och vara vägledande när frågan om 
ianspråktagande av jordbruksmark blir aktuell i samband med t.ex. en detaljplan- eller bygglovsansökan. 
Checklistan är uppbyggd av ett antal frågor som man ska försöka besvara för att kunna göra en bedöm-
ning huruvida det finns en risk för att aktuell exploatering står i konflikt med 3 kap 4§ miljöbalken. Detta 
innebär att man behöver undersöka om berörd mark kan definieras som brukningsvärd jordbruksmark, 
om aktuell exploatering eller åtgärd kan anses utgöra ett väsentligt samhällsintresse samt om annan 
mark kan utnyttjas för att tillgodose aktuell exploatering eller åtgärd på ett tillfredsställande sätt. Frågorna 
baseras på information från miljöbalkens 3 kap 4 §, tidigare rättsfall, Jordbruksverkets vägledning samt 
kommunens egna ställningstaganden. 

Fråga 1: Kan berörd mark anses utgöra brukningsvärd jordbruksmark?

För att kunna svara på frågan behöver man sammanställa vilka värden som berörd jordbruksmark har. 
Här behöver man inhämta information från befintligt underlagsmaterial så man kan beskriva så många av 
jordbruksmarken viktigaste värden som möjligt. Detta kan förslagsvis göras i en tabell, se exempel -bild 6 
sida 42. Dessa värden kan grovt delas in några huvudgrupper:

• Produktionsvärden

• Naturvärden 

• Kulturmiljövärden 

• Sociala värden 

• Ekosystemtjänster 

För dessa huvudgrupper har vi nedan listat ett antal frågor som man vid handläggning bör ställa sig under 
arbetet med att sammanställa jordbruksmarkens värden.

Produktionsvärden
Produktionsvärde väger generellt tungt i bedömningen om vad som kan anses vara brukningsvärd 
jordbruksmark, vilket även varit fallet i flera domar i Mark- och miljööverdomstolen som berört denna 
frågeställningen. Därmed bör kommunen ha stort fokus på produktionsvärdet vid sammanställning av de 
värden som berörd jordbruksmark har. Därmed bör man titta på följande faktorer: 

a) Storlek på fält och skiften: Utgörs aktuell jordbruksmark av stora eller små fält? Generellt gäller ju stör-
re fält, desto högre värde. 

b) Typ av jordbruksmark: Utgörs marken av åker- eller betesmark eller en blandning av dessa?

c)Jordsammansättning: Vilken typ av jordlager har berörd mark?

d) Markavvattning: Har marken en naturlig markavvattning eller är marken dränerad via t.ex. täckdikning, 
diken etc?

5. Handläggningsstöd & checklista



Sida 45 av 58

Uppdragsnr: 1075082   Dokumentnr: Version: 

e) Arrondering och brukningscentrum: Hur ligger fälten/skiftena i förhållande till brukningscentrum och 
till andra fält? Ligger marken i nära anslutning till en gård med ekonomibyggnader? Utgör aktuell jord-
bruksmark en del av ett större sammanhängande odlingslandskap med ett flertal fält i direkt anslutning till 
varandra eller ligger fälten utspridda och separerade från varandra? 

f) Fältens/skiftens form: Har berörda fält/skiften en form och/eller flikighet som bidrar till goda produk-
tionsmöjligheter och ett rationellt brukande av marken? Generellt är rektangulära och jämna fält utan 
hinder i form av diken etc mer lättbrukade än fält med oregelbunden form och många hinder (diken, sten-
murar etc).

g) Djurhållning: Bedrivs någon djurhållning på aktuell mark och vilken typ och omfattning rör det sig i så 
fall om? Förekommer störningar i form av buller, lukt och flugor till följd av djurhållning eller annan jord-
bruksdrift?

h) Miljöstöd för slåtter/betesmark: Omfattas berörd mark av någon form av miljöstöd, dvs. får lantbruka-
ren någon ersättning för marken med avseende på skötsel av allmänna eller särskilda värden kopplat till 
slåtter- och/eller betesmarker?

Naturvärden
a) Berörda skyddsbestämmelser: Omfattas marken av några dokumenterade skyddsbestämmelser enligt 
miljöbalken som rör markens naturvärden?

b) Befintliga naturvårdsunderlag: Finns marken utpekad som skyddsvärd i befintliga naturvårdsunderlag 

Bild 7: Illustration av fält/skiften i förhållande till varandra och brukningscentrum (Norconsult)

Bild 8: Illustration av olika former av fält/skiften (Norconsult)

5. Handläggningsstöd & checklista



Sida 46 av 58

Uppdragsnr:1075082   Dokumentnr: Version: 

eller databaser såsom Länsstyrelsens webgis, Fornsök, Skogsstyrelsen, kommunens naturvårdsplan 
etc.?

c) Biotopskyddselement och naturvårdsarter: Hyser marken småbiotoper som kan vara biotopskyddade 
eller förekommer naturvårdsarter i området enligt Artportalen?

d) I övrigt värdefulla naturmiljöer: Förekommer andra värdefulla miljöer i eller i anslutning till jordbruk-
smarken som indikerar på höga naturvärden?

Kulturmiljövärden
a) Berörda skyddsbestämmelser: Omfattas marken av några skyddsbestämmelser enligt miljöbalken 
som rör markens kulturvärden?

b) Befintliga kulturvårdsunderlag: Finns marken utpekad som skyddsvärd i befintliga kulturvårdsunderlag 
eller databaser såsom Länsstyrelsens Webgis, Fornsök, kommunens kulturvårdsprogram etc.?

c) Kulturhistoriska värden: Hyser marken kulturhistoriska lämningar, fornlämningar eller bebyggelsemiljö-
er som indikerar på höga kulturmiljövärden?

Sociala värden
a) Berörda skyddsbestämmelser: Omfattas marken av några skyddsbestämmelser enligt miljöbalken 
som rör markens rekreationsvärden?

b) Befintliga rekreations och/eller grönstrukturunderlag: -Finns marken utpekad som skyddsvärd i befintli-
ga rekreations- och grönstrukturunderlag eller databaser såsom Länsstyrelsens webgis och kommunens 
grönstrukturplan etc.?

c) Rekreations- och friluftsvärden: Finns det miljöer i eller i anslutning till jordbruksmarken som hyser 
höga värden för rekreation och friluftsliv? Ligger området inom en utpekad grön korridor etc?

d) Landskapsbild: Hyser marken visuella värden, t.ex. genom en tilltalande landskapsbild?

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är sådant naturen gör som människor har nytta av. Det handlar om naturliga lösningar 
som till exempel skapar renare luft och vatten, ger mat på tallriken eller motverkar katastrofer som över-
svämningar och skogsbränder. Ekosystemtjänster brukar delas upp utifrån den funktion de har, dvs:

• Stödjande – grundförutsättningarna

Ekosystemens grundläggande funktioner, själva förutsättningarna för att de andra ekosystemtjänsterna 
ska fungera, som biologisk mångfald och naturliga kretslopp. 

• Reglerade – förbättrar livsmiljön

Bidrar till att förbättra vår livsmiljö genom att till exempel rena luften, pollinera, förbättra klimatet eller 
skydda mot extremväder.

• Försörjande – ger oss mat och råvaror

Ger mat, energi, vatten och råvaror som vi behöver för att överleva och för att leva ett gott liv.

Kulturella – får oss må bra

Naturen ger oss attraktiva rekreationsmiljöer, som bidrar till förbättrad hälsa och välbefinnande, och är en 
plats för inspiration, lärande och underhållning. 
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Ekosystemtjänster är därmed tydligt länkade till jordbruksmarkens andra värden varför frågor delvis be-
svaras i övriga avsnitt men nedan ges förslag på faktorer som är viktiga att studera: 

a) Biologisk mångfald: Hyser marken bra förutsättningar för att ha en hög biologisk mångfald, t.ex. finns 
det många landskapselement, utgör den en del av ett grönstråk? 

b) Pollinering: Hyser marken olika typer av blommande örter, träd och buskar alternativt fruktodlingar som 
kan vara av värde för pollinerade insekter?

c) Rening/reglering av vatten: Hyser marken eller utgör den en del av ett större område som är självdrä-
nerande alternativt är tydligt reglerat via dräneringssystem?  

d) Matförsörjning: Utnyttjas marken för livsmedelsproduktion?

e) Mentalt välbefinnande: Ligger marken i anslutning till bebyggelse eller hyser den ostörda miljöer, öppna 
landskap med eller /utan landskapsstrukturer kopplade till jordbruket eller andra visuella värden? 

Fråga 2: Utgör den aktuella exploateringen ett väsentligt samhällsintresse? 
När man bedömt om jordbruksmarken är brukningsvärd eller ej behöver man gå vidare med att resonera 
kring om aktuell exploatering kan anses vara av väsentligt samhällsintresse. Väsentliga samhällsintres-
sen kan vara att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser 
nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem och att säkerställa 
viktiga rekreationsintressen. 

Intressets nivå bör graderas och sedan sättas i relation till vilka värden jordbruksmarken har och hur 
jordbruksmarken i aktuellt område prioriteras i kommunens översiktsplan. Jordbruksverket föreslår en 
gradering i antingen lokalt-regionalt-nationellt eller internationellt. I detta perspektiv kan en forskningsan-
läggning vara ett samhällsintresse på internationell nivå, en sjukhusutbyggnad vara ett samhällsintresse 
på nationell nivå medan ett stort bostadsområde vara ett samhällsintresse på regional och/eller lokal 
nivå. (Jordbruksverket 2015b) Vid avvägningen mellan jordbruksmarkens värde och samhällsintresse bör 
översiktsplanen ges stor tyngd. 

I detta sammanhang bör man titta på följande faktorer: 

a) Väsentligt samhällsintresse enligt proposition 1985/86:3: Kan tänkt exploatering anses vara av väsent-
ligt samhällsintresse till följd av nedan uppräknade exempel?

• Bostadsförsörjning

• Sammanhållen bebyggelse

• Tekniska försörjningssystem

• Säkerställa viktiga rekreationsintressen

 b) Stationsnära läge: Kan tänkt exploatering anses ligga inom ett stationsnära läge? (Målbild centrala 
Lindome, godkänd av kommunstyrelsen 2021-02-24).
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Fråga 3: Finns det alternativa lokaliseringar för aktuell exploatering?

Slutligen behöver man undersöka om aktuell exploatering, som bedömts utgöra ett väsentligt samhäll-
sintresse, kan lokaliseras på annan mark. Om jordbruksmark berörs är det därför viktigt att redovisa 
alternativa lokaliseringar och därefter även redovisa konsekvenserna av dessa. Ett sätt att göra detta är 
genom att ta fram en lokaliseringsstudie. I en lokaliseringsstudie gör en genomgång av förutsättningarna 
för aktuell exploatering (bostäder, infrastruktur etc.) på flertal olika platser. För föreslagna platser bör man 
även redovisa varför dessa alternativa platser kan anses som tänkbara för aktuell exploatering, hur alter-
nativen medför att behovet av aktuell exploatering tillgodoses på ett ”från allmän synpunkt tillfredsställan-
de sätt” samt hur alternativen fungerar samhällsmässigt och om de kan anses vara ekonomiskt rimliga. 
En lokaliseringsutredning kan tas fram i olika steg enligt nedan:

• Steg 1: Börja med att avgränsa lokaliseringsutredningen. Det kan exempelvis ske genom att identi-
fiera faktorer som är nödvändiga för exploateringens funktion men också faktorer som är viktiga för 
att främja hållbar samhällsutveckling. Här kan t.ex. använda Jordbruksverkets lista över relevanta 
faktorer (Jordbruksverket 2015b). Dessa faktorer kan sedan ställas upp i en tabell, se bild 9.

• Steg 2: Utvärdera aktuellt område samt alternativa lokaliseringar som identifierats vid steg 1. Med 
hjälp av matrisen går det att jämföra de olika lokaliseringarna utifrån de utvalda utvärderingskriterier-
na enligt en föreslagen skala från mindre bra, medel till bra. Det är viktigt att utvärderingen genomförs 
med rätt kompetenser. Observera att angivna utvärderingskriterier i tabellen endast är förslag och 
kan behöva anpassas utifrån tänkt exploatering. 

• Steg 3: Gör en samlad bedömning utifrån utvärderingen. Observera att metoden inte tar hänsyn till 
vilka aspekter som är av högre eller lägre vikt vid en utvärdering. Utfallet av tabellen och avvägning 
mellan de olika kriterierna måste analyseras på egen hand för att kunna göra en slutlig bedömning. 

Skogsmark
Platsaternativ B

Typ av värde Marktyp

Produktionsvärde

Marknadsvärde

Naturvärde

Jordbruksmark
Platsalternativ A

Industrimark
Platsalternativ C

Parkmark
Platsalternativ D

Inklusive kommentar 
om klassning, ex. 

låg-medel-hög

Kulturhistoriskt
värde

Landskaps-
karaktär

Rekreations-
värde

osv...

Regionalt

- -

-

Aktuell 
förändrad 

mark-
användning

Intressets omfattning/nivå

Fall 1. Nytt större
bostadsområde

Fall 2. Utvidgning 
av sjukhusområde

Fall 3. Forsknings-
anläggning

Lokalt Nationellt Internationellt

Mycket stort 
(Nya bostäder behövs i 
anslutning till tätorten 
etc.)

Visst intresse 
(Arbetspendling, 
inflyttning etc.)

Mycket stort 
(Arbetstillfällen, bättre 
vård för kommun-
invånare etc.)

Mycket stort 
(Regionsjukhus)

Mycket stort 
(Nationellt center för en 
viss inriktning)

Mycket stort 
(Positiva kumulativa 
effekter för övrig 
universitetsforskning, 
näringsliv, inflyttning 
etc.)

Mycket stort Mycket stort Mycket stort 
(Internationell profile-
ring vid unik 
anläggning)

Mindre bra Medel Bra Bild 9:Tabell hämtad från Jordbruksverket , 2015b
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Fråga 4: Om föreslagen exploatering utgör ett samhällsväsentligt intresse och annan 
lokalisering inte är möjlig, hur kan påverkan på jordbruksmarken och dess produk-
tions- och bevarandevärden minimeras?  
I de fall det inte finns några alternativa lokaliseringar för en exploatering som utgör väsentligt samhällsin-
tresse bör man, om möjligt, ändå sträva efter att välja den plats där jordbruksmark och dess värden ska-
das minst. Man bör även studera möjligheterna att minimera andelen jordbruksmark som tas i anspråk 
t.ex. genom anpassning av omfattning och/eller utformning av aktuell exploatering anläggningen. Vidare 
kan man diskutera behov av och möjligheter till olika typer av kompensationsåtgärder. Nedan ges förslag 
på åtgärder som kan diskuteras för att minimera alternativt kompensera ingrepp.

a) Anpassningar av tilltänkt placering och/eller utformning av aktuell exploatering, såväl planerad bebyg-
gelse, vägnät, infarter, teknisk infrastruktur som grönstruktur.

b) Kompensationsåtgärder för eventuella ingrepp i miljöer med höga natur- och/eller kulturvärden

c) Åtgärder för att kunna bevara delar av jordbruksmarken inom området där möjligheterna till ett rationell 
brukande även har vägts in.

d) Eventuella åtgärder för att bevara ett öppet landskap och/eller småbiotoper inom exploaterat område 
även om jordbruksdriften upphör. Detta kan vara genom att bevara mark som grönstråk och/eller som 
ytor för dagvattenhantering för att på så sätt minimera påverkan på biologisk mångfald och arter som är 
beroende av ett öppet landskap. 

e) Studera möjligheterna till att återskapa gammal jordbruksmark i eller i anslutning till aktuell exploate-
ring som en kompensationsåtgärd för att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. Här kan historiska 
kartor studeras och markerna inventeras för att bedöma vilka möjligheter som finns för återskapande och 
vilka värden som ett sådant återskapande skulle kunna gynna. 
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Rekommendationer 

I aktuell rapport har kommunens jordbruksmark och dess värden beskrivit och utifrån detta kan man 
konstatera att huvuddelen av den kvarvarande jordbruksmarken är relativt småskalig med relativt små 
skiften/fält och hyser till stora delar höga natur-, kultur- och rekreationsvärden. Det finns partier där 
jordbruksmarken är lite mer storskalig och färre inslag av landskapselement såsom diken, stenmurar och 
åkerholmar, t.ex. jordbruksmarken kring Kålleredsbäcken sydost om Åbromotet på väg E6, jordbruksmar-
ken kring Gamla Riksvägen söder och sydost om Lindome samt de västligaste delarna av jordbruksmar-
ken kring Lindomeån närmast Lindome. Samtidigt kan inte heller dessa partier av jordbruksmark anses 
som storskaliga jämfört med de storskaliga jordbrukslandskap som finns framförallt i Skåne men även i 
delar av Halland. 

Mot bakgrund av detta har vi valt att inte peka ut jordbruksmark i kommunen som mer eller mindre känslig 
för exploatering eftersom så stor del av kommunens jordbruksmark kan anses hysa värden som gör den 
brukningsvärd såsom biotopskyddade landskapselement och höga natur-, kultur- och rekreationsvärden. 
För att kunna göra bedömningar av jordbruksmarkens produktionsvärde i kommunen krävs ytterligare 
utredningar. Generellt bedöms dock exploateringar i och kring kommunens större tätorter och/eller i sta-
tionsnära lägen vara av större allmänt intresse. Därmed borde det även vara i dessa lägen som möjlighe-
terna till att exploatera borde vara störst, även på jordbruksmark.

Istället för att ta fram en karta över mer eller mindre exploateringskänslig alternativt brukningsvärd 
jordbruksmark har vi valt att i framtagen checklista inarbeta förslag och rekommendationer för hur man 
kan arbeta med jordbruksmark inom ramen för fysisk planering. Checklistan har tagits fram för att kunna 
användas i såväl detaljplaneärenden, vid bygglov eller förhandsbesked som i kommunens pågående 
arbete med en ny översiktsplan eller i mer översiktliga studier t.ex. gällande de tätorter som kommunen 
har pekat ut som lämpliga att förtäta, dvs. Mölndal, Kållered, Lindome och Hällesåker. 

Nedan ges även en sammanfattning i punktform av de rekommendationer som aktuell rapport har utmyn-
nat i:

Vid översiktsplanering
• Visa tydligt var kommunens jordbruksmark finns och de värden som kan kopplas till dess bruk-

ningsvärde (se punktlista under fråga 1 i Checklista sid 44) i en karta i översiktsplanen alternativt i 
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Det är också viktigt att kommunens ställningstagande kring 
jordbruksmark tydligt framgår. 

• Synliggör vilka konflikter som finns mellan exploatering och jordbruksmark i översiktsplanen. Det är 
viktigt att tydligt motivera och konsekvensbedöma de val som gjort  i utpekade utbyggnadsområden 
där exploatering av jordbruksmark föreslås. Om möjligt bör alternativa lokaliseringar utretts redan i 
tidigt skede. 

• Om möjligt formulera planeringsmål om ett aktivt jordbruk och bevarade av jordbruksmarker i kom-
munen.  

• Formulera strategier för utveckling som belyser vilka aspekter som är viktiga för bevarandet av jord-
bruksmark, t.ex. bör förtätning ske i tätorter och i stationsnära bebyggelse för att undvika fragmente-
ring av jordbruksmark. 

• Formulera riktlinjer gällande jordbruksmark som kan underlätta vid detaljplanering och handläggning 
av bygglov. Utgångspunkten ska vara att jordbruksmarken behöver värnas och bevaras.
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Övrig planering, bygglov och förhandsbesked
• Försök att arbeta utifrån framtagen checklista för att utifrån mer lokala förhållanden kunna göra 

bedömningarna kring jordbruksmarkens brukningsvärde, exploateringens eller åtgärdens samhäll-
sintresse samt om det finns alternativa lokaliseringar.

• Om uppgifter gällande produktionsvärden kan vara svåra att på ett enkelt sätt få tillgång till kan ett 
alternativ vara att börja med att gå igenom befintligt underlagsmaterial gällande natur-, kultur- och 
rekreationsvärden för på så sätt få fram vissa faktorer som bidrar till ett högt brukningsvärde. 

• Om man vid en översiktlig genomgång av checklistan kommer fram till att aktuell exploatering eller 
åtgärd sannolikt medför att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk bör en lokaliseringsutredning 
tas fram.
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