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Sammanfattning
Jordbruksmarken är en nationell och global resurs av stor betydelse för livsmedelsproduktion, klimatan-
passning och biologisk mångfald. Jordbruket är samtidigt i stor förändring, med ett förändrat klimat och 
stora strukturomvandlingar. Svensk lagstiftning (3 kapitlet 4 § miljöbalken) säger att jordbruksmarken 
är av nationell betydelse, 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. 

Denna utredning syftar till att ge en samlad bild över jordbruksmarken och dess värden i Marks kommun. 
Utredningen kartlägger rådande situation i kommunen samt ger förslag till checklista för bedömning av ny 
exploatering. Avslutningsvis beskrivs konsekvenserna av olika förhållningssätt till ianspråktagande och 
exploatering av jordbruksmark. Utredningen baseras främst på underlagsmaterial från Jordbruksverket, 
Blockdatabasen samt inspiration från andra län och kommuner. 

I Marks kommun bedrivs den största delen av jordbruket i dalgångarna runt Storån, Surtan, Häggån och 
Viskan. Här är jordbruken storskaliga. Upp i skogsbygderna bedrivs mindre jordbruk. En förhållandevis 
stor del av det småskaliga jordbruket finns kvar i kommunen, även om det stadigt minskar.

Cirka 14% av marken i kommunen är jordbruksmark. Sammanlagt finns det 13 110 hektar jordbruk-
smark, cirka 10 270 hektar är åkermark och 2 840 hektar är betesmark. Jordbruksmarken har minskat 
de senaste åren, sedan 1998 har 2 840 hektar jordbruksmark försvunnit. En relativt liten andel jordbruk-
smark exploaterats med ny sammanhållen bebyggelse. 34 hektar jordbruksmark har försvunnit inom 
tätorter. Majoriteten av marken ligger inom tätortsgränsen för Kinna och Skene. De senaste fem åren 
beviljats närmare 30 bygglov på jordbruksmark.

Strukturomvandlingen i det svenska jordbruket går att se i Marks kommun. På 40 år har antalet jordbruks-
företag i Marks kommun mer än halverats. Antalet jordbruksföretag med mindre åkermarkinnehav (2-50 
hektar) har markant minskat medan antalet större jordbruksföretag (50 eller mer hektar åkermark) har 
ökat. Idag sysselsätts cirka 4,2% inom jord- och skogsbruk.

Det storskaliga jordbruket har höga produktionsvärden och gör hög avkastning. Men i det mindre små-
skaliga jordbruket finns andra värden, i form av biologisk mångfald, artrikedom, kulturhistoria och andra 
landskapsvärden. Marks kommun har en relativ hög andel småskaliga odlingslandskap kvar. Dessa 
marker hotas av igenväxt när jordbruket rationaliseras. 

Utredningen innehåller en checklista som utifrån nuvarande lagstiftning och kommunens riktlinjer i Över-
siktsplanen ska hjälpa handläggare att bedöma frågan om väsentligt samhällsintresse och exploatering. 
Ianspråktagande av jordbruksmark kan få stora konsekvenser för framtida livsmedelsförsörjning och 
biologisk mångfald, samtidigt som det är av väsentligt samhällsintresse att kunna utveckla kommunens 
tätorter för en hållbar bostadsförsörjning och landsbygdsutveckling. 
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Inledning
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 varje år. Jordbruksmarken är ett resultat av generationers arbete av odling och 
bete för att skapa bördiga jordar. Arbetet är tidskrävande och jordbruksmarken är på så sätt en ändlig 
resurs, men ovärderlig för att klara framtida utmaningar. Trots det exploateras marken med ny bebyg-
gelse och infrastruktur, eller planteras med skog. I framtiden bedöms den svenska jordbruksmarken bli än 
viktigare, eftersom klimatförändringarna minskar tillgången på jordbruksmark i många länder (Jordbruks-
verket, Länsstyrelsen Jönköpings län).

Syfte
Denna utredning syftar till att ge en samlad bild över jordbruksmarken och dess värden i Marks kommun. 
Utredningen kartlägger rådande situation vad gäller jordbruksmark men också hur jordbruksmark och 
jordbruksnäringar förändrats över tid till följd av bland annat exploatering och andra faktorer. Beskriv-
ningen över nuläget och den historiska utvecklingen ligger i sin tur till grund för förslagen checklista för 
hur jordbruksmarken och dess värden ska hanteras vid kommunens fysiska planering. Syftet är att utred-
ningen ska kunna utgöra metodmässigt underlag för kommunala beslut i plan- och bygglovsprocessen. 
Avslutningsvis diskuteras de konsekvenser som kan följa av olika förhållningssätt till ianspråktagande 
och exploatering av jordbruksmark. 
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Metod och underlag
Utredningen baseras på underlagsmaterial från Jordbruksverket, Statistiska centralbyrån och framtaget 
underlag fån Marks kommun. 

Jordbruksverkets rapporter 
2015 tog Jordbruksverket fram rapporterna Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden – ett 
stödverktyg, Jordbruksmarkens värden samt Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruk-
smarkens värden. De ger alla vägledning i kommunernas arbete med att bevara jordbruksmarkens olika 
värden i fysisk planering.

Blockdatabasen 
Som underlag för kartor och analys har Jordbruksverkets blockdatabas använts. Det är en vektorbaserad 
databas med områden av jordbruksmark enligt EU:s definition. Databasen ligger sedan till grund för jord-
brukarstöd. Att någon sökt stöd för marken är en tydlig indikation på att den är brukningsvärd. Databasen 
uppdateras årligen av Jordbruksverket. En mycket liten andel jordbruksmark finns inte i blockdatabasen, 
oftast eftersom marken slutat brukas eller för att ingen sökt ekonomiskt stöd. (Jordbruksverket)

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. 

Inspiration från andra kommuner och län
Till arbetet har inspiration tagits från andra kommuner och län som gjort liknande utredningar. Bland 
annat har rapporten tagit inspiration från Härryda kommun (2020), Österåkers kommun (2020), Uddevalla 
kommun (2019), Jönköpings kommun (2017) och Södertälje kommun (2018). Arbetet har även utgått från 
Länsstyrelsen i Jönköpings läns rapport Jordbruksmarkens värden för samhällsplaneringen från 2020 
samt Länsstyrelsen i Norrbotten läns rapport Planeringsunderlag för brukningsvärd jordbruksmark i Norr-
botten från 2019.

Jordbruksmarkens betydelse och värde
Jordbruksmarken har flera viktiga värden.

Produktionsvärde: 
Produktionsvärdet av jordbruksmark är det som de flesta i första hand tänker på. Det omfattar produk-
tion av livsmedel, exempelvis spannmål eller djurhållning. Produktionsvärdet blir då nära förknippat med 
ekonomiskt värde, så som arbetstillfällen, och samhälleligt värde, så som självförsörjningsgrad. På 1970-
talet togs en åkermarksgradering fram i samband med den fysiska riksplaneringen. Graderingen är idag i 
delar inaktuell men arbete pågår att ta fram en ny metod för klassificering av jordbruksmark. 

Naturvärde, kulturhistoriskt värde, landskapskaraktär:
Jordbruksmarkens variation, artrikedom och historiska lämningar utgör stora värden. Kanske framförallt 
betesmarken och slåtterängen ger förutsättningar för stor biologisk mångfald. Landskapets struktur och 
uppdelning, med åkerholmar, stenmurar och skogsbryn bidrar till värdefulla biotoper, läsbarhet och för-
ståelse för lokal historia. Ofta sammanfaller naturvärden och kulturmiljövärden eftersom gamla kulturbyg-
der inkluderar öppna odlingslandskap med småbrutna jordbruk.

Sociala värden:
Jordbruksmarken är viktigt för rekreation, upplevelse och landskap. Närhet till natur och öppna landskap 
har en positiv effekt på människor hälsa och välmående. Rekreationsvärden är tätt sammankopplade 
med natur- och kulturmiljövärden, och dessa måste skötas korrekt för att stärka upplevelsevärdet. Stor-

skaliga jordbrukslandskap kan dock utgöra barriärer i landskapet och för friluftslivet. Detta gäller främst i 
landskap där andelen allemansrättslig mark är liten. 

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 
utjämning av vattenflöden, produktion av mat och energi, rekreation och turism, kulturarv, bördig mark 
samt livsmiljöer för en mängd arter.

Lagstiftning
Jordbruksmarken skyddas i Miljöbalkens 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.”

Lagstiftningen lämnar utrymme för tolkning. Redan innan Miljöbalken (1998:808) fastslog Naturresursla-
gen (1987:12) att s.k. ”brukningsvärd jordbruksmark” är av nationellt intresse (4 kap 3 §). Till skillnad från 
andra nationella intressen pekas inga riksintresseområden ut för jordbruksmarken. Det innebär att myn-
digheter och kommuner behöver tolka och definiera begreppet brukningsvärd vid planering och exploate-
ring på jordbruksmark. Tolkningsbehovet gäller även paragrafens bisatser om att exploatering på jord-
bruksmark ska motiveras av ett ”väsentligt samhällsintresse” och föregås av en lokaliseringsutredning.

Jordbruksverket och olika länsstyrelser och kommuner runt om i Sverige har försökt ”bena i begreppen” 
och tagit fram vägledande underlag.

Till exempel föreslår Jordbruksverket att lagtexten kan föra ett resonemang i tre steg när jordbruksmark 
är aktuell för förändrad markanvändning: 

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd? 

2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?

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

Definition av jordbruksmark

Jordbruksmark är en övergripande term och kan grovt dels in i två typer; åkermark och betesmark.

Åkermark

Åkermark definieras som mark som är lämplig att plöja eller som används till fruktodling eller som 
plantskola samt mark där det sker odling av energiskog.

Betesmark

Betesmark är jordbruksmark som inte lämplig att plöja och används till bete, samt är bevuxen med 
gräs, örter eller ris som är dugligt som foder. Skogsmark räknas inte som betesmark.
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Brukningsvärde
Tidigare klassades all jordbruksmark som brukningsvärd. Två relativt nya domar har lett till att klass-
ningen inte längre gäller (se avsnitt rättspraxis på sida 13 för mer info). Det finns numera olika sätt att 
bedöma huruvida jordbruksmarken har ett brukningsvärde eller inte. Uddevalla kommun har till exempel 
tagit fram en värderingsmodell för åkermark respektive betesmark *.  I modellerna tas till exempel aspek-
ter såsom fältstorlek, fältform, jordarter, naturvärden med och poängsätts enligt en skala. Poängen vägs 
slutligen samman, och kategoriseras antingen som: normala, höga brukningsvärden eller mycket höga 
brukningsvärden.

Väsentligt samhällsintresse
 Vad som är ett väsentligt samhällsintresse kan tolkas olika. I lagstiftningens förarbeten (prop 1985/86:3) 
nämns följande faktorer som exempel på väsentligt samhällsintresse:  

• Bostadsförsörjning 

• Sammanhållen bebyggelse 

• Tekniska försörjningssystem 

• Säkerhetsställa viktiga rekreationsintressen

Samhällsintressen kan vara av olika dignitet beroende på vilken nivå man tittar på. Exempelvis kan ett 
nytt större bostadsområde vara ett väsentligt samhällsintresse på lokal nivå, men det på nationell eller 
regional nivå inte behöver vara av väsentligt intresse. Matrisen enligt nedan är vägledande för att bedöma 
”nivån”.

Aktuell förändrad mar-
kanvändning

Intressets omfattning/nivå

Lokalt Regionalt Nationellt Internationellt

Fall1. Nytt större bostads-
område

Mycket stort 
(Nya bostäder 
behövs i anslut-
ning till tätorten 
etc.)

Visst intresse 
(Arbetspendling/
inflyttning etc.)

- -

Fall 2. Utvidgning av sjuk-
husområde

Mycket stort 
(Arbetstillfällen, 
bättre vård för 
kommuninvå-
narna etc.)

Mycket stort 
(Regionsjukhus)

Mycket stort 
(Nationellt 
center för en viss 
inriktning)

-

Fall 3. Forskningsanlägg-
ning

Mycket stort 
(Positiva kumu-
lativa effekter 
för övrig univer-
sitetsforskning, 
näringsliv, inflytt-
ning m.m.)

Mycket stort Mycket stort Mycket stort/ 
internationell 
profilering 
(Unik anlägg-
ning)

Tabell 1. Vägledande matris för bedömning av väsentligt samhällsintresse. Matris hämtad från Jordbruksverket.

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 på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Om framtida exploatering 
sammanfaller på jordbruksmark behöver man utreda andra alternativ, detta görs förslagsvis genomen 
så kallad lokaliseringsutredning. 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 
bestämd metod för hur en lokaliseringsutredning ska se ut. Jordbruksverket har tagit fram ett förslag där 
kommunen kan värdera möjliga markalternativ genom att dels analysera olika värden som den aktuella 
jordbruksmarken har (produktionsvärde, rekreationsvärde, kulturhistoriska värden, landskapskaraktär, 
energi, tillgång till lokala råvaror, framtida försörjningsvärde med mera), dels analysera de identifierade 
alternativa marktyperna gällande deras respektive värden – till exempel skogsmark: Vilka värden har 
detta mar kalternativ? 

De olika värdena kan sammanställas i en tabell och/eller redovisas i text. Antingen kan flera olika typer 
av platsspecifika markalternativ ställas mot varandra (se tabell 2), eller så kan en eller två olika marktyper 
jämföras (tabell 4).

Typ av värde

Inklusive kommentar om 
klassning, ex. låg-medel-
hög

Marktyp

Jordbruksmark

Platsalternativ A

Skogsmark

Platsalternativ B

Industrimark

Platsalternativ C

Parkmark

Platsalternativ D
Produktionsvärde

Marknadsvärde

Naturvärde

Kulturhistoriskt värde

Landskapskaraktär

Rekreationsvärde

osv...

Tabell 2. Jordbruksverkets förslag till tabell för lokaliseringsutredning (Jordbruksverket 2015)
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Omvärldsanalys
Globala och nationella trender 
Jordbruksmarken är en global fråga. I takt med en ökande befolkning kommer jordbruksmarken bli allt 
viktigare. Samma hektar mark kommer i framtiden behöva försörja fler människor, samtidigt som mycket 
jordbruksmark försvinner. De senaste 20 åren har odlingsbar åkermark motsvarande USA:s hela åke-
rareal försvunnit 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 (Länsstyrelsen Jönköpings län). Enligt FAO (FN:s livsmedels- och jord-
bruksorganisation) kommer världen behöva producera 50% mer mat, foder och bränsle år 2050 jämfört 
med produktionen 2012 för att möta den ökande befolkningen (FAO, 2017). 

Klimatförändringarna kommer ge ett varmare klimat i Sverige, vilket i teorin kan gynna Sveriges odlings-
förutsättningar med bättre skördar och möjligheter för nya grödor. Det är dock svårt att överblicka klimat-
förändringarnas effekter på det svenska jordbruket. Efterfrågan på jordbruksmark kommer troligtvis att 
öka, samtidigt som tillgången på mark blir sämre. Globala effekter, klimatförändringar, politiska konflikter 
och andra faktorer så som pandemier kan i längden ”tvinga” Sverige till en högre självförsörjningsgrad 
när det inte går att förlita sig på importer. Därmed blir den kvarvarande jordbruksmarken alltmer värdefull 
(Jordbruksverket 2015). 

Det pågår stora strukturomvandlingar och rationaliseringar inom jordbruket i både Sverige och världen. 
Det handlar om förändringar i både den fysiska strukturen och i företagsstrukturen. Odlingsarealer och 
fält blir större, produktionsinriktningarna förändras och antalet gårdar färre men större för effektivare stor-
drift. Samtidigt försvinner mycket jordbruksmark i exploatering och beskogning. I EU försvann 194 hektar 
jordbruksmark per dag i markexploatering mellan 2012-2018. Nationellt så är det ungefär 10 gånger så 
mycket jordbruksmark som växer igen jämfört med vad som exploateras. Igenvuxen och skogsplanterad 
åkermark är till viss del möjlig att återskapa medan den exploaterade jordbruksmarken är nästintill omöjlig 
att återställa. Ofta är det jordbruksmarken runt städer vanligtvis bördig och därmed lönsam för lantbruka-
ren, medan jordbruksmarken som växer igen ofta har dålig lönsamhet. (Länsstyrelsen Jönköpings län).

Ekologisk odling

Ett sätt att få jordbruket mer hållbart är att tillämpa ekologisk produktion. Regeringen har satt upp ett 
mål som innebär att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad eko-
logisk jordbruksmark och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av 
certifierade ekologiska produkter år 2030. År 2020 hade Sverige nästan 611 000 hektar ekologiskt 
odlad jordbruksmark. 

Ekologisk odling handlar om att producera livsmedel på ett så hållbart sätt som möjligt. Det finns 
framförallt tre saker som utmärker ekologisk produktion:

• Hur man hanterar skadegörare och ogräs

• Hur man ser till att växter får tillräckligt med näring

• Vad man utfodrar djuren med och hur djuren hålls.

Den ekologiska odlingen är positiv för minskning av giftiga ämnen, en större biologisk mångfald 
och en bättre djurvälfärd. Icke-ekologisk produktion kan däremot vara mer tidseffektiv och få större 
skördar. 

Nationellt
Sveriges självförsörjningsgrad är idag 50%. Vi är alltså i stort beroende av import, inte bara livsmedel 
utan även andra produkter kopplade till jordbruket så som energi, foder, bränsle och utsäde. Det är främst 
spannmål, sockerbetor, morötter, ägg och mejeriråvaror som idag är på en godtagbar produktionsnivå. 
Runt 90 % av produktionen sker i Götaland och Svealand, 64% i Götaland (Lantbrukarnas riksförbund).

Livsmedelsstrategi
År 2017 antog riksdagen en nationell livsmedelsstrategi som täcker hela livsmedelskedjan. Den tar sikte 
mot 2030 och ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det övergripande målet 
för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduk-
tionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning 
och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör 
svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörj-
ningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

Nationella miljömål
Sverige har antagit ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt flertalet etappmål som ett riktmärke i 
arbetet mot hållbar utveckling och Agenda 2030. 

Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken som innebär att förutsättningarna för att lösa 
miljöproblemen ska nås inom en generation. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och 
den samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet. Målet kräver att kommuner aktivt arbe-
tar med att se sin roll, dels i ett globalt sammanhang och dels i ett långsiktigt perspektiv. 

Generationsmålet säger bland annat att en god hushållning ska ske med naturresurser, så små miljö- och 
hälsoproblem som möjligt ska orsakas av konsumtionsmönster, att ekosystem ska återhämta sig samt att 
biologisk mångfald och natur- och kulturmiljöer ska bevaras och främjas. För att uppnå alla dessa behövs 
en god hushållning och långsiktigt arbete med jordbruksmarken. Detta kan exempelvis uppnås med ökad 
ekologisk odling, och förnybar energi. 

Sveriges 16 miljömål (Sveriges Miljömål 2021)
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Sverige 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 
För jordbruksmark är målet.  Ett rikt odlingslandskap centralt. Odlingslandskapets och jordbruksmar-
kens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Den biologiska mångfalden och kulturmiljöerna 
är beroende av ett fortsatt jordbruk, men också av vilka metoder som används. Bland annat är betande 
djur en förutsättning för att bevara artrika betesmarker. I delar av landet har jordbruket blivit allt mer speci-
aliserat och intensivt, medan marker på andra håll inte brukas längre och många gårdar läggs ned. Båda 
trenderna leder till att många arter och naturtyper samt kulturmiljöerna i odlingslandskapet hotas.

Till miljökvalitetsmålen finns preciseringar som förtydligar och används löpande i uppföljningsarbetet. 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

Fler av de andra miljökvalitetsmålen är relevanta för jordbruksmark, exempelvis Begränsad miljöpåver-
kan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, och Ett rikt 
växt- och djurliv. 

Regionala mål och strategier
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. 

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 stäppartad 
torräng ska hävdas.

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

Rättspraxis
Vad som är praxis gällande bedömning av jordbruksmark, väsentligt samhällsintresse och bruknings-
värde förtydligas genom  Mark och miljööverdomstolen (MÖD). Eftersom nya domar ändrar rådande 
praxis förändras detta med jämna mellanrum varför man inför ny bedömning behöver uppdatera sig om 
senaste fallen.

På senaste tiden har flera nya domar gällande jordbruksmark och jordbruksmarkens brukningsvärde 
tagits upp i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Bland annat har MÖD i flera domar slagit fast att fast-
ighetstaxeringen inte ska vara avgörande för om 3 kap. 4 § MB är tillämplig (MÖD 2020- 06-09, mål nr P 
7885- 19, mål nr P 8347- 19 och mål nr P 10437- 19). Frågan om vad som utgör brukningsvärd jordbruk-
smark i bestämmelsens mening ska i stället bedömas med utgångspunkt i markens läge, dess beskaf-
fenhet och övriga omständigheter, varav fastighetstaxeringen är en omständighet som ska beaktas. 
Huruvida den är taxerad som en lantbruksenhet eller inte är däremot inte avgörande för om marken anses 
brukningsvärd eller inte. 

Tidigare har all jordbruksmark som brukats klassats som brukningsvärd. Dock har två relativt nya domar 
(MÖD 2019-11-22, mål nr P 3507-18 och MÖD 2019-05-27, mål nr P 7083-18) lett till att bygglov beviljats 
på jordbruksmark och att marken ej bedömts brukningsvärd. I det första fallet ansågs marken inte vara 
lämpad för jordbruksproduktion med hänsyn till dess lokalisering och förhållandevis begränsade area. I 
det andra fallet bedömdes marken inte vara brukningsvärd jordbruksmark då platsen där huset skulle pla-
ceras hade ett tunt jordlager samt var placerad i utkanten av ett område med jordbruksmark i anslutning 
till den befintliga ekonomibyggnaden och platsen var omgärdad av skog på två sidor.
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Nuläge
I Marks kommun bedrivs den största delen av jordbruket i dalgångarna runt Storån, Surtan, Häggån och 
Viskan. Här är jordbruken storskaliga. Upp i skogsbygderna bedrivs mindre jordbruk. En förhållandevis 
stor del av det småskaliga jordbruket finns kvar i kommunen, även om det stadigt minskar. Marks kom-
mun har ett variationsrikt odlingslandskap med hagmarker, dammar, åkerrenar och stenmurar som har 
stor betydelse för kommunens identitet. 

Cirka 14% av marken i kommunen är jordbruksmark. Sammanlagt finns det 13 110 hektar jordbruk-
smark, cirka 10 270 hektar är åkermark och 2 840 hektar är betesmark. Jordbruksmarken har minskat de 
senaste åren, och sedan 2003 har drygt 1 500 hektar jordbruksmark försvunnit.

Jordbruksarealer 2020

Cirka 14% av Marks kommun är jordbruksmark. Av den är 26% ekologiskt odlad. Den totala åkerare-
aler är 10 267 hektar, där 2 714 hektar är ekologisk. Kommunen äger 1 439 hektar jordbruksmark.

Den totala betesmarken är 2 841 hektar varav 982 är ekologisk. 22 hektar är slåtteräng. 

Per invånare har Marks kommun nästan 0,4 hektar jordbruksmark.

Grödor

De vanligaste grödorna år 2020:

• Slåtter och betesvall, 6 330 hektar 

• Vårkorn, 870 hektar

• Havre, 700 hektar

• Höstvete, 500 hektar

Karta 1. Jordbruksblockens användning (Jordbruksverket)
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Exploatering av jordbruksmark
Sedan 1998 har 2 840 hektar jordbruksmark försvunnit i Marks kommun. Siffrorna baseras på Jordbruks-
verkets blockdata från 1998 och 2021. En relativt liten andel jordbruksmark exploaterats med ny sam-
manhållen bebyggelse. Ca 34 hektar jordbruksmark har försvunnit inom tätorter. Majoriteten av marken 
ligger inom tätortsgränsen för Kinna och Skene. Sedan 2007 fram till augusti 2021 beviljades 27 bygglov 
avseende enbostadshus på jordbruksmark. Hela 23 stycken beviljades mellan perioden 2020 och fram 
till idag. Sammantaget är det dock svårt att säga hur mycket jordbruksmark som försvunnit till följd av 
bygglov för enbostadshus.

Pågående detaljplaner omfattar sammanlagt 122,8 hektar jordbruksmark. Om man räknar bort planpro-
grammet för Smälteryd, Sätila strand blir det 95,5 hektar. I planprogrammet ingår ett större område där 
jordbruksmarken snarare förefaller planeras för naturområde och rekreation. Huruvida all jordbruksmark 
som omfattas av resterande detaljplaner planeras att bebyggas framgår dock inte.

Jordbruksmarkens produktionsvärde
Åkermark
Den totala åkermarken i Marks kommun har minskat med cirka 2 600 hektar sedan början av 1980-talet. 
Idag finns cirka 10 270 hektar åkermark, varav 475 hektar ligger i träda. Träda innebär att jordbruksmar-
ken tas ur produktion för jordbruksprodukter. 

26% av åkermarken är ekologiskt odlad. Det är en ökning med 11 procentenheter sedan 2009 och ligger 
idag över rikssnittet, men i linje med resten av Västra Götaland

Fältens storlek och förhållande till varandra och jordbruksföretagets byggnader kallas arrondering. En 
god arrondering ger mindre resursåtgång och lägre produktionskostnader. Generellt så gäller att stora 
fält ger höga produktionsvärden. Mindre fält i direkt anslutning till varandra kan sambrukas och på så sätt 
få högre värde. Stora fält kräver färre dubbelkörningar, lägre tidsåtgång och mindre ytor som skuggas 
eller får ogräs från fältkanten. Alltför små fält är svåra att bruka med dagens maskiner och blir på så sätt 
mindre värda ur ett produktionsperspektiv (Jönköpings län 2020). Däremot kan de ha andra höga värden 
för biologisk mångfald och kulturhistoria. I Mark är fältstorleken störst i åarnas dalgångar för att sedan 
minska ju längre in i skogsbygderna man kommer. Fältstoleken är som störst i framförallt i Viskans dal-
gång vid Horred i den södra delen av kommunen. 

Fältens form har också betydelse för produktionsvärdet. Ju fler oregelbundenheter och stopp för jord-
bruksmaskiner, desto högre produktionskostnad. Det är alltså eftersträvansvärt med långa raka drag 
med så få överlapp som möjligt (Jönköpings län 2020). Precis som för fältens storlek ligger Marks mest 
regelbundna fält i åarnas dalgångar. 

Karta 2. Kommunägd mark och kommunägd jordbruksmark. Marks 
kommun äger 1 440 hektar jordbruksmark. 
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Figur 1. Total åkerareal i Marks kommun, 1981–2020.

Karta 3. Försvunnen jordbruksmark sedan 1998 samt pågående detaljplaner. Kartan 
visar också beviljade bygglov sedan 2016.. Jordbruksverket, Marks kommun)
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Figur 2. åkerarealens användning efter gröda 2020, minst 10 hektar

 
Figur 3. Storleksfördelning på jordbruksobjekt i Marks kommun enligt jordbruksblockdata från 2021

Karta 4. Jordbrukets fältstorlek (Jordbruksverket)
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Karta 5. Jordartskarta, kommun-
gränsen är markerad i svart. (SGU) 

Jordart

För att få hög avkastning i jordbruket behövs en bördig jord. En av många faktorer som påverkar jordens 
bördighet är jordarten, där olika jordarter har olika egenskaper. Exempelvis är en sandjord porös och lät-
tarbetad, men torkar lätt ur och är ofta dålig på att lagra näring. En lerjord är däremot fuktighetsbevarande 
och potentiellt näringsrik, men kompakt och svårbearbetad. En moränjord har olika egenskaper beroende 
på sammansättningen, odling underlättas i områden med liten andel sten och grus. 

Jorddjupet har också betydelse för jordbruket. Ju tjockare jordlager innan ren sten, grus eller berg, desto 
bättre för odlingen. Sämst ur ett odlingsperspektiv är tunna sandiga jordtäcken. För betes- och ängsmark 
kan däremot en mager jord gynna ängsväxter. Ofta har betesmark lagts på jordar som varit för magra och 
tunna att odla upp.

I Mark ligger de stora jordbruksbygderna i dalgångarna. I dalgångarna är jorden djupare och domineras 
av glacial lera, postglacial sand och svämsediment. Uppe på kommunens höjddelar dominerar i stället 
berg och moränjord, vilket generellt brukar vara sämre för odling. Jordlagret är här övervägande grunt 
och här inriktar jordbruket sig snarare på bete. 

Jordens bördighet

En bördig odlingsjord är närings- och mullrik, och bör vara självdränerande. Matjorden är det översta 
lagret som brukas och dess bördighet går att påverka genom exempelvis gödsling och ogräsbe-
kämpning. Olika grödor trivs i olika typer av jordar, exempelvis trivs potatis i sandiga jordar medan 
spannmål vill ha lera. För att undvika utarmning av jorden kan man till exempel tillämpa varierad 
växtföljd.
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Betesmark
Den totala betesmarken uppgår till cirka 2 840 hektar 2020 och har minskat med cirka 500 hektar sedan 
2003. Däremot har den outnyttjade betesmarken procentuellt sett minskat och mosaikbetesmarken och 
slåtterängen har ökat. 

I den sydöstra delen av kommunen dominerar betesmark över åkermark. I sydvästra delen av kommunen 
är det däremot en liten andel betesmark i förhållande till åkermark. Generellt så är betesmarkens arealer 
ofta mindre i storlek och mer oregelbundna till formen. 

Figur 4. Total betesmark i Marks kommun 2003-2020. 

Figur 5. Fördelning av betesmark i Marks kommun 2003-2020.

Djurhållning
I Marks kommun finns i 800 nötkreatur, 4 400 får, 6 100 grisar, 16 700 höns och 650 hästar (Jordbruks-
verket 2021). Sedan 1981 har antalet hästar och får ökat, medan nötkreatur, grisar och höns har minskat. 
Stora minskningar har skett bland exempelvis mjölkkor, smågrisar och höns. Djurhållning är relativt jämnt 
utspridd över hela kommunen, men med en högre täthet av gårdar i jordbrukstäta bygder. 

Kor, hästar och får är viktiga för att hålla ängs- och betesmarkerna öppna och för fortsatt biologisk mång-
fald. Utan djuren växer markerna igen och blir skog. Betesmark kräver inte underhåll i samma utsträck-
ning som åkermark. Betesmarken har ett cirkulärt kretslopp och ses därmed som en viktig och hållbar 
resurs för jordbruken.
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Karta 6. Djurhållning (Jordbruksverket)

Näringsliv och arbetstillfällen
Strukturomvandlingen i det svenska jordbruket går att se i Marks kommun. På 40 år har antalet jordbruks-
företag i Marks kommun mer än halverats, från 959 år 1981 till 459 år 2020. Antalet jordbruksföretag med 
mindre åkermarkinnehav (2-50 hektar) har markant minskat medan antalet större jordbruksföretag (50 
eller mer hektar åkermark) har ökat. Det går i linje med en större trend i hela Sverige där antalet jord-
bruksföretag går ner samtidigt som andelen företag med stora markinnehav (>100 hektar åkermark) ökar. 
Däremot är fortfarande jordbruksföretag med mindre åkermarksinnehav flest.

De senaste åren har däremot antalet små jordbruksföretag (<2 hektar åkermark) ökat, och idag finns 31 
stycken i kommunen. Samma trend går att se i hela riket. Dock förändrades reglerna för vad som räknas 
som företag år 2005, varför statistiken inte sträcker sig längre tillbaka än så. 

År 2019 var det sammanlagt cirka 100 personer av Marks dagbefolkning som arbetade med jordbruk. Av 
dem var nästan en tredjedel kvinnor. Kvinnor dominerar bland djuruppfödare medan män är i majoritet 
inom växtodling och i blandad drift. 

År 2016 var antalet sysselsatta inom jordbruket 171 400 i Sverige. I Västra Götaland sysselsättes 
över 30 000 personer 2016 vilket gör länet till det län med flest sysselsatta inom jordbruk. Den ge-
nomsnittlige heltidsjordbrukaren brukade samma år över 120 hektar åkermark, och andel jordbruks-
företag som brukade mer än 100 hektar mark låg på 42%. (Källa: SCB)
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Jordbruksmarkens övriga värden
Naturvärden
Det storskaliga jordbrukslandskapet besitter generellt lägre naturvärden än det småskaliga. Det är i det 
variationsrika odlingslandskapet – med hagmarker, lövdungar, åkerrenar och stenmurar – som ett artrikt 
växt- och djurliv frodas. Här finns däggdjur, fåglar, insekter, lavar, växter, mossor och svampar. Marks 
kommun har mycket av detta småskaliga landskap kvar, det unika ”stenmurslandskapet”. Odlingsland-
skapets höga naturvärden är främst knutna till välhävdade ogödslade slåtter- och betesmarker med grova 
träd. Sådana marker finns till exempel vid Nockakulla, Vallsås, Assberg och Öresten.

Små fält ger större individrikedom bland fåglar och insekter. Småskaliga landskap ger fler olika typer livs-
miljöer så som födosöksmiljöer, övervintringsmiljöer och parningslokaler. Sådana fält finns i högre grad i 
den östra och nordvästra delen av kommunen.

Nationellt utpekade odlingslandskap med höga naturvärden finns bland annat i sydvästra kommunen, 
söder om Horred, samt i nordöstra kommunen, runt Skeppshult. 

Figur 6. Totalt antal jordbruksföretag i Marks kommun 1981-2020. 

Figur 7. Antal jordbruksföretag efter markinnehav 1981-2020. 
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Karta 7. Naturvärden. (Jordbruksverket, Läns-
styrelsernas geodatakatalog, Marks kommun)

Kulturhistoriska värden
Jordbruksmarkens kulturhistoriska värden är likt naturmiljön kopplat till betesmarker, slåtterängar, sten-
murar, odlingsrösen och åkerholmar. Småbrutna landskap med stor variation är en viktig del av vårt kul-
turarv. Ofta sammanfaller natur- och kulturvärden vad gäller odlingslandskap, vilket även är fallet i Mark. 
Det vackra odlingslandskapet med betade hagmarker och stenmurar har stor betydelse för kommunens 
identitet. 

Marks Kulturmiljöprogram från 1991 identifierar flertalet områden i kommunen som har koppling till ett 
värdefullt odlingslandskap. Vissa områden sammanfaller med länsstyrelsen inventering över värdefulla 
odlingslandskap, även den från 1990-talet. Exempel på områden som tas upp av båda är Öresten, Seg-
lora, Häggåns dalgång, Botten och Skeppshult. I Ramsholmen finns ett kulturreservat där odlingsland-
skapet är av stort värde. Häggåns dalgång och Botten är båda riksintresse för kulturmiljövården för deras 
värdefulla odlingslandskap.

Landskapskaraktär 
Fyra landskapstyper har identifierats i Marks kom-
mun. Skogsklädda höjder utgör den största delen av 
kommunen men har låg andel jordbruksmark. Det är 
i dalgångarna som den största delen jordbruksmark 
återfinns. Odlingslandskapen följer tre stora vatten-
dragen Storån, Surtan och Viskan/Häggeån och 
begränsas generellt av höjdryggar. Mellan dalarna 
och höjderna ligger randzoner och mosaiklandskap. 
Randzoner är långsträckta landskapselement med 
sluttningsbranter och skogsbryn av ädellövskog. 
Mosaiklandskapen är mer omväxlande, med betes-
marker, lundar och ädellövskog. Till sist finns sjöland-
skap, som likt de skogsklädda höjderna har en lägre 
andel jordbruksmark. här är det snarare de stora 
sammanhängande vattenpartierna som ger karaktä-
ren (Marks kommun 2017). 

Sociala värden
Marks kommun har ett rikt och vackert landskap 
som gynnar både boende och besökares rekreation 
och friluftsliv. Flertalet vandringsleder går genom odlingslandskapen och framförallt områden med höga 
natur- och kulturmiljövärden sammanfaller med människors rekreation. Jordbruksmarkens sociala värden 
ligger främst i möjligheten till utsikt, de öppna landskapen och en vacker miljö.

 

Figur 8. Marks kommuns landskapskaraktärer. Gul färg: 
Odlingslandskapet, ljust grön färg: Mosaiklandskap, mörkt 
grön färg: Skogsklädda höjder, samt blå färg: Sjölandskap. 
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Karta 8. Kulturmiljöer, fornlämningar och friluftsliv (Läns-
styrelsernas geodatakatalog, Riksantikvarieämbetet)

Riktlinjer och handläggningsstöd 
Ställningstagande och riktlinjer
Marks översiktsplan från 2018 säger följande om ianspråktagande av jordbruksmark: 

”Bebyggelseutveckling bör i första hand ske genom förtätning och komplettering av befintlig bebyggelse 
i stråkens knutpunkt, utvecklingsnoder eller länkade orter. Flera av dessa orter har relativt gles bebyg-
gelse som i många fall ligger omlott med jordbruksmark. Vid bebyggelseutveckling genom förtätning och 
komplettering i dessa orter, måste därför en avvägning mellan jordbruksintresset och bebyggelseintres-
set alltid göras. Prövning av ny bebyggelse på produktiv jordbruksmark bör alltid ske restriktivt och ev 
lokalisering motiveras tydligt. Starkt vägande skäl för ett ianspråktagande av jordbruksmark är att föresla-
gen bebyggelse: 

• utnyttjar ianspråktagen mark effektivt och ytsnålt;
• ligger i en knutpunkt, utvecklingsnod eller länkad ort; 
• ligger inom ca 300 meter fågelvägen eller 400 meter gångvägen till kollektivtrafikhållplats och/eller 

andra servicefunktioner; 
• inte i onödan splittrar upp brukningsenheter. 

Vid ett ev ianspråktagande av produktiv jordbruksmark för bebyggelse eller andra åtgärder redovisas 
ianspråktagen areal och exploateringens påverkan på jordbruket i detaljplan.”

 
Figur 9. Strukturbild för Marks kommun
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Checklista vid exploatering av jordbruksmark i Marks kom-
mun 
Checklistan kan användas vid bedömning huruvida jordbruksmark kan tas i anspråk eller inte i samband 
med prövning av ny exploatering. Frågeställningen har formulerats utifrån miljöbalken 3 kap 4 §, medan 
underfrågorna har formulerats utifrån tidigare rättsfall och inspiration från jordbruksverkets utredningar.

Fråga 1: Ligger den aktuella marken helt eller delvis jordbruksmark? 
a) Är fastigheten taxerad som lantbruksenhet?  (12 kap. 7 § MB)

Fråga 2: Är jordbruksmarken brukningsvärd?
a) Är jordbruksmarken registrerad i blockdatabasen? Om inte, ta reda på om marken brukas effektivt 
idag*
* Det är inte möjligt att söka stöd för jordbruk under 4 hektar. Det finns även mark som är över 4 hektar som brukas trots att de inte sökt stöd för det. 

Naturvärden

b) Förekommer naturvärden inom området? 

Sociala värden

c) Förekommer sociala värden inom området

Kulturhistoriska värden

d) Förekommer kulturhistoriska värden inom området?

Produktionsvärde

a) Har marken brukats de senaste åren?

b) Fältstorlek: Hur stort är fältet där aktuell jordbruksmark ingår? 

b) Flikighet/fältform: Har aktuell jordbruksmark en flikighet, som ur ett rationellt perspektiv, innebär goda 
produktionsmöjligheter?

Flikighet/fältform = Mått på hur rationellt man kan köra på fältet och beräknas som omkretsen i kvadrat 
delat med arealen.

Figur 10. Illustration över exempel flikighet/fältform.   

d) Har området ett gynnsamma geologiska förhållanden? 

Fråga 3: Utgör den aktuella exploateringen ett väsentligt samhällsintresse?

a) Är aktuell exploatering utpekad i översiktsplan och förenligt med Länsstyrelsens granskningsyttrande?

---> Om nej, uppfyller aktuell exploatering översiktsplanens riktlinjer och vägande skäl ianspråkta-
gande av jordbruksmarken enligt nedan. Om samtliga riktlinjer uppfylls utgörs aktuell exploatering 
enligt Marks kommun ett väsentligt samhällsintresse. Forsätt på nästa sida
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b) Utnyttjas ianspråktagen mark på ett effektivt och ytsnålt sätt?

Nettoexploateringtalen enligt nedan utgår från översiktsplanens rekommendationer för täthet för småor-
ter samt större tätort (Kinna, Fritsla, Horred Sätila och Hyssna). 

NE-tal 0,1–0,2 (1–2 våningar) 
Samlade småhus på stora tomter 
och fria ytor mellan. Enskild eller 

samfälld infrastruktur.

NE-tal 0,7–0,8 (3–9 våningar) 
Högre flerbostadshus med 

park- eller naturområden mellan. 
Kommunal infrastruktur.

NE-tal 0,3–0,4 (1–2 våningar) 
Småhus utmed gata på 800–

1200 m2 tomter. Samfälld eller 
kommunal infrastruktur.

NE-tal 1,0–1,1 (4 våningar) 
Exempelvis tätt placerade lamell-
hus eller lägre kvartersbebyggel-

se. Kommunal infrastruktur.

NE-tal 0,5–0,6 (2 våningar) 
Exempelvis radhus eller kedje-

hus på små tomter. Kommunal 
infrastruktur.

NE-tal 1,3–1,4 (5–6 våningar) 
Kvartersbebyggelse med gator 
runt om eller högre lamellhus. 

Kommunal infrastruktur

b) Ligger aktuell exploatering inom en knutpunkt, utvecklingsnod eller länkad ort enligt översktsplanens 
utvecklingsstrategi?

Små orter  
& mindre 
tätorter

Större 
tätorter
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d) Kan exploateringen undvika uppsplittring av brukningsenheter?

Fråga 4: Finns det alternativa lokaliseringar för aktuell exploatering?

Steg 1: Börja med att avgränsa lokaliseringsutredningen. Det kan exempelvis göras genom att identifiera 
faktorer som är nödvändiga för exploateringens funktion men också faktorer som är viktiga för att främja 
hållbar samhällsutveckling. Exempelvis behöver bostadsområden och verksamheter inte vara bunden 
till någon specifik geografisk plats men däremot beroende av andra parmenterar såsom infrastruktur, 
kollektivtrafik och VA. Medan samhällsservice, tillskillnad från tidigare nämda exempel, måste ligga inom 
ett geografikt område för att täcka ett behov.

Steg 2: Utvärdera aktuellt område samt alternativa lokaliseringar som identifierats vid steg 1. Med hjälp 
av matrisen enligt nedan går det att jämföra de olika lokaliseringarna utifrån utvärderingskriterier enligt 
föreslagen skala från mindre bra, medel till bra. 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 matrisen och avvägning mellan de 
olika kriterierna måste analyseras för på egen hand för att kunna göra en slutlig bedömning.

Utvärderingskriterier 

Alternativa lokaliseringar

Platsalternativ A Platsalternativ B Platsalternativ C Platsalternativ D

Planförhållande

Teknisk försörjning

Naturvärden

Kulturhistorik

Landskapskaraktär

Rekreation- och friluftsliv

osv...

Mindre bra Medel Bra

 c) Ligger aktuell exploatering inom ca 300 meter fågelvägen eller 400 meter gångvägen till kollektivtrafik-
hållplats och/eller andra servicefunktioner; 
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Fråga 5: Om andra lokaliseringsalternativ saknas, hur kan kommande exploatering göra 
så liten åverkan som möjligt? Förslag på åtgärder presenteras nedan

a) Tilltänkt placering/utformning av bebyggelse och infarter

b) Kompensationsåtgärder för naturvärden

c)  .....
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Konsekvenser 
Här diskuteras olika förhållningssätt till ianspråktagande av jordbruksmark och vilka konsekvenser det 
kan innebära för näringslivet, samhällsutvecklingen, klimatet, naturvärdena, kulturmiljön samt land-
skapsvärdena. 

Näringsliv

• För jordbruksnäringen är en restriktiv hållning till ianspråktagande av jordbruksmark positivt. Vid ny 
bebyggelse försvinner stora arealer som annars kan ha stort produktionsvärde. Detta gäller framför 
allt om exploatering sker på arealer som ligger på stora sammanhängande områden av åkerfält, 
exempelvis i Marks dalgångar. Dessutom kan fälten riskera att huggas upp i små enheter med lägre 
produktionsvärde, där lantbrukaren tvingas köra omvägar för att nå fram. Fälten kan hamna långt 
bort vilket minskar avkastningen. 

• Den generella trenden inom jordbrukets strukturomvandling är färre jordbruksföretag med större 
markinnehav och färre anställda. Personal hyrs istället in via exempelvis specialiserade företag. 
Ianspråktagande av jordbruksmark påverkar således inte direkt antalet anställda inom jordbruksnä-
ringen, trenden om allt färre anställda pågår ändå. Däremot kan ett minskat antal arealer få konse-
kvensen att färre jordbruksföretag får tillräckligt hög avkastning för att gå runt. 

• Ny bebyggelse på eller i direkt anslutning till jordbruksmark riskerar att hamna i konflikt med jord-
bruksnäringen. Detta gäller framför allt vid djurhållning där frågor om exempelvis lukt eller allergener 
kan skapa intressekonflikter. En konsekvens av exploatering med nya bostäder kan således bli att 
företag tvingas upphöra eller lägga om sin produktion om klagomål från grannar får gehör.  

• En lantbrukare behöver långa planeringstider och kan ofta planera 20 år in i framtiden. Korta arren-
deavtal gör att lantbrukare har svårt att planera långsiktigt och våga satsa pengar på utveckling av 
marken. 

Samhällsutveckling

• För vissa jordbrukstäta tätorter kan en restriktiv hållning till ianspråktagande av jordbruksmark ge 
konsekvensen att tätortsutveckling blir svår eller nästintill omöjlig. Här behöver avvägningen om 
väsentligt samhällsintresse göras enligt checklistan ovan, för att bedöma huruvida ianspråktagande 
är lämpligt. Om jordbruksmark bebyggs bör exploateringstalet vara så högt som är passande för att 
utnyttja marken effektivt och på så sätt minska de negativa konsekvenserna av ianspråktagandet.

• Utpekade områden för bebyggelseutveckling i översiktsplanen sammanfaller ofta med jord-
bruksmark med högt produktionsvärde. Detta eftersom det även är här de större tätorterna ligger. 
För att ha en hållbar hållning till ianspråktagande av jordbruksmark samtidigt som kommunens 
tätorter tillåts utvecklas behöver dessa båda värden samordnas för att minska konflikter och ne-
gativa konsekvenser.  

• En restriktiv tillåtelse av ianspråktagande av jordbruksmark är generellt positivt för kommunens och 
hela Sveriges försörjningsgrad. Ju mer jordbruksmark som bevaras, desto större möjligheter har vi 
att i framtiden klara en hög försörjningsgrad. 

• I Mark har inte en särskilt stor andel jordbruksmark exploaterats med ny sammanhållen bebyggelse 
de senaste 20 åren. Däremot har många bygglov för exempelvis nybyggnation av enbostadshus 
beviljats. Även om varje bygglov endast tar en liten yta i anspråk finns det ingen långsiktig hållbar-
het i detta. Många små bygglov I kombination med enstaka detaljplaner på jordbruksmark tar tillslut 
stora arealer i anspråk. 

• Såvida inte bygglovet är för jordbrukets syfte är det inte ett väsentligt samhällsintresse att bebygga 
jordbruksmark med enskilda enbostadshus. Här behöver kommunen arbeta proaktivt för att ändå 
möjliggöra en hållbar landsbygdsutveckling där människor kan bo och verka. 

Klimat

• Klimatförändringarna står utanför en enskild kommuns påverkan. Däremot är det något alla proaktivt 
måste arbeta med. Vi vet i nuläget inte exakt vad klimatförändringarna kommer innebära, men att 
extremvädren blivit fler märks redan idag.

• Jordbruksmark där matjorden en gång grävts bort för att sedan bebyggas går inte att återställa. 
Det innebär att mark som faktiskt kan odlas blir mindre och således blir samhället och jordbruket 
mer sårbart. För att klara klimatförändringarna behövs en mångfald av marktyper. Vid torka är de 
låglänta fälten bra, men risken vid allt fler översvämningar är att dessa blir obrukbara och då kan 
de höglänta fälten vara viktiga komplement. Om jordbruksmark döms ut som mindre brukningsvärd 
idag och därför tillåts försvinna, kan det få stora konsekvenser för jordbruket i framtiden.
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Naturvärde

• Den minst produktionsvärda jordbruksmarken kan vara den mest värdefulla för artrikedom och bio-
logisk mångfald. Framför allt betesmark kan besitta höga naturvärden. Generellt är den småskaliga 
jordbruksmarken mer hotad, där mark som ger låg ekonomisk avkastning istället lämnas att växa 
igen. För den biologiska mångfalden och ekologiska kretslopp behöver småskaliga odlingslandskap 
bevaras och skötas.

Landskap/kulturmiljö 

• Värdefulla kulturmiljöer eller landskap kan skadas vid felaktig exploatering. Här bör eventuellt ian-
språktagande anpassas efter aktuellt landskap för att inte förstöra viktiga värden.

• Småskaliga jordbrukslandskap är viktiga för sin kulturhistoria och landskapsvärde.  Dessa landskap 
är en del av kommunens identitet och viktigt för människors rekreation och upplevelse. De öppna 
landskapen riskerar att växa igen om ingen aktivt håller dem öppna. 
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