Motion till Uddevalla Kommungrupps Årsmöte 2021
Jönköpings kommun beslutade vid sitt ordinarie kommunfullmäktigemöte den 3 september 2020,
efter starkt arbete av LRFs kommungrupp, att anta ”Program avseende jordbruksmarkens värde i
samhällsplaneringen”.
Huvuddragen i programmet är att:
-

Utgångspunkten för framtiden är att exploatering av brukningsvärd jordbruksmark inte skall
ske.
Viss jordbruksmark i form av mindre insprängda områden i tätortsstrukturen eller som på
annat sätt inte fungerar i en brukningsenhet skall kunna exploateras. Detta gäller även
betesmarker av låg kvalité som ligger isolerade i utkanten av brukningsenheten. Byggnation
för att möjliggöra generationsskiften för brukningsenheter på landsbygden skall kunna
genomföras även med de nya riktlinjerna.

Jönköpings kommun anser att det är fullt möjligt i framtida planeringsdokument att peka ut
skogsmarker och andra marktyper där byggnation kan ske i stället för brukningsvärd jordbruksmark,
något som också borde vara fullt möjligt i de flesta av Sveriges kommuner.
Redan idag säger Miljöbalken att ”jordbruk är av nationellt intresse och att brukningsvärd
jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 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” (MB 3-4). Denna lagstiftning
valde Jönköpings kommun att sätta som en given miniminivå.
Ungefär 600 hektar åkermark bebyggs varje år i Sverige, mark som inte kommer att kunna brukas
igen. Detta påverkar landets självförsörjning och den nationella och regionala livsmedelsstrategin
men även ekosystemet och den biologiska mångfalden.
LRFs kommungrupp i Uddevalla yrkar att regionstämman i Västra Götaland vidarebefordrar
motionen i sin helhet till Riksförbundsstämman som beslutar uppdra åt Riksförbundsstyrelsen att:
-

i större utsträckning verka för att Sveriges jordbruksmark inte exploateras.
vara kommungrupperna behjälplig i arbetet med att påverka kommunernas beslutsfattare
i frågan.
Aktivt verka för att varje kommun tar fram en rapport, liknande Jönköpings, om
jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen.
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